
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. อาจารยเกศนีย อ่ินอาย ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก  

เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหแกสถาบันอุดมศึกษายึดเปนแนวปฏิบัติในการ

จัดการศึกษาระดบัปริญญาเอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ คําส่ังสํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ี ๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานยกรางเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงคําสั่งสํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ี ๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยกรางเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ  

 ๔.๓ กําหนดการพิธีสืบชะตาและสรงน้ําพระพุทธพิทยาจารย เนื่องในประเพณีปใหมเมือง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการพิธีสืบชะตาและสรงน้ําพระพุทธพิทยาจารย เนื่องในประเพณีปใหมเมือง โดยกําหนดจัด 

ในวันศุกรท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศาลาพุทธพิทยาจารย สวนสามสอ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ การรายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบและใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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 ๔ 

 ๔.๕ รายงานผลการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

  ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรมีการทดสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษาดวย  

มติ กบม. รับทราบและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนนิการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๔.๖ รายงานผลการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก

นักศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารแกนักศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ แจงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแจงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซ่ึงมีจํานวน ๖ ขาว ดังนี้ 

  ๑. การจัดเลือกหนังสือประชาสัมพันธกิจกรรม ๓D Library (สัปดาหหองสมุด)   

  ๒. การใชงานฐานขอมูลออนไลนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

  ๓. โครงการกฤตภาคขาวออนไลน 

  ๔. การอบรมแกบุคลากรสายวิชาการ 

  ๕. การอบรมแกบุคลากรสายสนับสนุน 

  ๖. โครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 
  ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาเห็นควรเพ่ิมภาระงานใหอาจารยในกรณีท่ีอาจารย

เขารวมโครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และไดดําเนินการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส   

มติ กบม. รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาปรับเพ่ิมภาระงานใหอาจารยในกรณี 

  ท่ีอาจารยเขารวมโครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และไดดําเนินการจัดทําบทเรียน 

  อิเล็กทรอนิกส 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๖๑ 

ของกองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

กุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รุนท่ี ๗ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รุนท่ี ๗ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึน

ระหวางวันท่ี ๓๐ เมษายน-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ การประเมินผลการสอนกอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการประเมินผลการสอนกอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการเงินรายได

จากการเขาพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการเงินรายไดจากการเขาพัก

อาศัยอาคารหอพักบุคลากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๔ แกไขคําในความหมายของคํานิยามคําวา ผูเขาพักอาศัย จาก “บุคล” เปน 

“บุคลากร”    

  ๒. ขอ ๕ บรรทัดท่ี ๑ ใหแกไขคําจาก “สําหรับ” เปน “เชน)  

  ๓. ขอ ๗ ใหเพ่ิมขอความจาก “ใหกรรมการตามคําสั่งท่ี ... ลงวันท่ี ...” เปน “ให

กรรมการตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๓๘๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการ 

  เงินรายไดจากการเขาพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... โดยใหมี 

  การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๒ แนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบัน 

อุดมศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบัน  

  อุดมศึกษา ตามเสนอ 

 ๕.๓ ใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยี (ตอเนื่อง) 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา

เทคโนโลยี (ตอเนื่อง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๕.๔ แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทําใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือเวียน กฎ ขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับ การพัสดุถูกยกเลิกไปท้ังหมด 

และจะนํามาใชไดเพียงเทาท่ี ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ซ่ึง พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับใหมนี้ มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางไปจากเดิม ทําใหทุกหนวยงานตอง

ศึกษากฎหมายใหมนี้อยางเรงรีบ แตเนื่องดวยความยากของกฎหมายท่ีมีท้ังปริมาณความยุงยากซับซอน 

ปญหาการตีความ ทําใหขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติในหลายประเด็น จึงเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑   

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ

และบัณฑิตศึกษา และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ

บริการวิชาการ เพ่ือหารือเก่ียวกับประเด็นปญหาและศึกษารายละเอียดเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   

มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 

  พัฒนาดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๕ โครงการสวัสดิการใหบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา (ทรูมูฟเอช)  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการ

สวัสดิการใหบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา (ทรูมูฟเอช) โดยสืบเน ื่องจากมหาวิทยาลัย

ไดลงนามบันทึกขอตกลงโครงการทรูมูฟเอชระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและบริษัทเรียล มูฟ จํากัด 

เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โครงการดังกลาวใหสิทธิพิเศษแกขาราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน

การใชบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาพรอมเครื่อง เพ่ือหนวยงานและบุคลากรมี

กําหนดระยะเวลา ๒๔ เดือน นับตั้งแตวันท่ีซิมการดเลขหมายนั้นๆ จดทะเบียนเปดใชบริการเปนตนไปจนกวา

จะแจงยกเลิกบริการ ซ่ึงโครงการนี้ไดเขาพิจารณาในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ แตเนื่องจาก

เง่ือนไขของโครงการตองจดทะเบียนซิมการด/เลขหมายในนามมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑    

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามโครงการสวัสดิการใหบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคม 

  ระบบเซลลูลา (ทรูมูฟเอช) และมอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกําหนดและพิจารณา 

  คุณสมบัติของผูท่ีสามารถเขารวมโครงการได  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๘ 
 

 ๕.๖ ขอเสนอจากมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอเสนอ

จากมติท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ โดยไดนําเสนอขอเรียกรองตอมหาวิทยาลัย ๔ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. เสียงรบกวนจากรถเก็บขยะ (รถอีแตก) 

  ๒. ปญหาเรื่องสุนัขจรจัด 

  ๓. การเบิกคาสอนเกิน 

  ๔. วิกฤตนักศึกษาลดลง 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑  

  ประธานไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวาในประเด็นท่ี ๑ และ ๒ ไดมอบหมายใหผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดีเปนผูดําเนินการหาวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหา ประเด็นท่ี ๓ มหาวิทยาลัย 

อยูระหวางดําเนินการปรับแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ

คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ และประเด็นท่ี ๔ ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปน

ผูดําเนินการ 

  ในการนี้ ประธานไดเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นเก่ียวกับเสียงรบกวนจากรถเก็บขยะวา

มหาวิทยาลัยจะกําหนดชวงเวลาในการเก็บขยะโดยจะกําหนดเก็บในชวงเวลาท่ีไมมีการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับปญหาขยะมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดการเรื่องดังกลาว โดยใหกรรมการ 

สภาคณาจารยและขาราชการรวมเปนองคประกอบในคณะกรรมการดังกลาวดวย 

  สําหรับประเด็นท่ี ๔ ท่ีประชุมไดเสนอใหมหาวิทยาลัยเชิญคณาจารยท้ังหมดประชุมเพ่ือ

ชี้แจงรายละเอียดขอมูลการรับนักศึกษารวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอของท่ีประชุม 

 ๕.๗ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาท่ีชะลอ

การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาท่ีชะลอการจัดการเรียน

การสอนในปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชา 

  ท่ีชะลอการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

 ๕.๘ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกรปฏิบัติการ เปนผูนําเสนอ 

   วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกรปฏิบัติการ ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหนิติกรทบทวนและตรวจสอบขอความใน

ขอ ๗ ขอ ๑๒ และขอ ๑๕.๒ อีกครั้งกอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบนิติกรดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๙ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

  นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขตัวเลขในสรุปภาพรวมการ

เบิกจายแตละหนวยงานใหตรงกับรายละเอียดการเบิกจาย 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๐ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน-กันยายน)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน-กันยายน)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑  

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน-กันยายน)   

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

 ๕.๑๑ การเปดศูนยฝกประสบการณวิชาชีพดาน Logistic ในนามบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส 

จํากัด 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการเปดศูนยฝกประสบการณวิชาชีพดาน Logistic ในนามบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จํากัด 

รายละเอียดขอเสนอและเง่ือนไขตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑  

มติ กบม. เห็นชอบการเปดศูนยฝกประสบการณวิชาชีพดาน Logistic ในนามบริษัท แฟลช เอ็กซ เพรส  

  จํากัด ตามเสนอ 

 ๕.๑๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ 

คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระ

งานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกร

ปฏิบัติการ เปนผูนําเสนอ 

   วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกรปฏิบัติการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบ

ดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้ในวรรคท่ีสองของ 

ขอ ๘ “โดยคณาจารยในสาขาวิชาท่ีสังกัดเดียวกันตองมีชั่วโมงสอนเปนไปตามเกณฑภาระงานของ

คณาจารย” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ 

  และคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๓ (ราง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะมอบใหคณบดีทุกคณะนํากลับไปพิจารณา

และหากมีขอเสนอแนะใหนําสงรองอธิการบดีฝายวิชาการภายในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 



๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๔๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 
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