
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ 

วันท่ี   ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา  รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

พัฒนาระบบกายภาพ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

และสภามหาวิทยาลัย 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

สังคมศาสตร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. อาจารยนุสรา แสงอราม ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. อาจารยเกษนีย อ่ินอาย ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ งาน ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ส้ินไตรมาส ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ สิ้นไตรมาส ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑.๑  

  ท่ีประชุมไดขอใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบผลรวมการเบิกจายและผลตัวชี้วัดท่ีมี 

ผลการดําเนินงานเปน “NA” อีกครั้งกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหปรับแกรูปแบบการรายงานโดยใหรายงานปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหปรับแกรูปแบบการรายงานโดยใหรายงานปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายงานกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๗ รายงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานงบการเงินของศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา ศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง และศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานงบการเงินของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง และศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ กําหนดการจัดงานศิลปนแหงชาติสัญจร ประจําป ๒๕๖๒ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

การจัดงานศิลปนแหงชาติสัญจร ประจําป ๒๕๖๒ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คาดวาจะจัดในระหวางวันท่ี 

๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ การจัดเวทีพัฒนากรอบการวิจัย 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

ในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดเวทีพัฒนากรอบการวิจัยเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ ตารางการมอบหมายงานใหหนวยงานเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาตาราง

การมอบหมายงานใหหนวยงานเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก โดยไดขอความรวมมือทุกหนวยงานสง

ผูแทนเขารวมกิจกรรมตางๆ สําหรับคาใชจายและการจัดเตรียมของเพ่ือใชในกิจกรรมนั้นสํานักงานอธิการบดี

จะเปนผูดําเนินการจัดเตรียมและเบิกจาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหผูบริหารทุกหนวยงานนําตารางดังกลาว

กลับไปพิจารณาและแจงความประสงคท่ีจะสงตัวแทนเขารวมกิจกรรมใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

โดยตรงภายในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีแจงสรุปตาราง 

การมอบหมายงานดังกลาวใหทุกหนวยงานทราบอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การยายหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีจากอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ไปอาคาร

สํานักงานอธิการบดีหลังใหม 

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิกาบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการยายหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีจากอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ไปอาคารสํานักงาน

อธิการบดีหลังใหม ซ่ึงอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหมไดกอสรางเสร็จตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

แตหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดียังไมสามารถยายเขาไปไดเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคยังไมพรอม 

จึงเสนอขอหารือท่ีประชุมวาจะดําเนินการแกไขปญหานี้อยางไร 

 ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี ไดชี้แจงให 

ท่ีประชุมทราบวาขณะนี้งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี อยูระหวางการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเรื่อง

ของสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหม คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ๔-๕ 

เดือน 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและขอใหรองอธิการบดีและผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แจงหนวยงานในสังกัดท่ีจะตองยายจากอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ไปอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหมทราบ

เพ่ือเตรียมตัวในการยายตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๓ แนวทางการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญา ๖๐ ป 

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญา ๖๐ ป กรณีมีอัตราใหมหรืออัตราวาง มหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



๖ 

จะพิจารณาเรียงตามการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินกอน สวนตําแหนงท่ีวางลงจะ

พิจารณาตามความจําเปนแลวจางเปนลูกจางชั่วคราวหรือพนักงานตามสัญญา   

มติ กบม. เห็นชอบตามเสนอ 

๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

พ.ศ. ... 

 ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑   

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

พ.ศ. ... ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๗/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
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