
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ 

วันท่ี   ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๘.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอน  บัวกนก ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๓.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๔.  อาจารยจิรประภา คําราช ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๕. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๑๖. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 เนื่องจากรองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัย ติดราชการ ในการนี ้

ไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาท่ีประธานการประชุมแทน 

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานการประชุม  

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๔ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๕ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ โดยใหมีการเพ่ิมระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ถึงระเบียบวาระท่ี ๕.๔  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอน บัวกนก ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอน บัวกนก ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี  ๔ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๕ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี  ๔ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ โครงการสานศิลปถิ่นมนุษย ครั้งท่ี ๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการสานศิลปถ่ินมนุษย ครั้งท่ี ๙ ซ่ึงมีกําหนดจัดระหวางวันท่ี ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ ลานลีลาวดี อาคาร ๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ ปฏิทินกิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  อาจารยจิรประภา คําราช รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ การสงผลการเรียน 

  ผูช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ขอใหคณบดีติดตาม ตรวจสอบ และยืนยันการสงผลการเรียนของอาจารยในสังกัดใหเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากหากมีการสงผลการเรียนชาจะมีผลกระทบตอนักศึกษาในโครงการกูยืม

เพ่ือการศึกษา 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือ

แกปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่น 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบ

ถึงความกาวหนาการดําเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกปญหาความยากจนของ

ประชาชนในทองถ่ิน โดยความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมเปน

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

เงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑๐,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท)  งบประมาณดังกลาวนี้ 

ไดจัดสรรใหหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

  ๑. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. คณะครุศาสตร จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. คณะวิทยาศาสตร จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๖. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๗. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

  โดยแบงพ้ืนท่ีดําเนินการเปน ๒ จังหวัด ดังนี้ 

  ๑. พ้ืนท่ีในจังหวัดลําปาง 

   ๑.๑ พ้ืนท่ีหมูบานปนสุข ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีจังหวัดกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีการบูรณาการ 

การทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยพ้ืนท่ีในตําบลบานเอ้ือม ไดแก  

บานสัก บานหวยลึก และบานโปงหลวง  และตําบลบานคา ไดแก บานคากลาง อําเภอเมืองลําปาง  

   ๑.๒ พ้ืนท่ีหมูบานเรงพัฒนา ประกอบดวย หมูบานท่ียากจน รายไดไม ถึง 

๓๘,๐๐๐ บาท ท่ีไดรับการสํารวจในป ๒๕๖๐ โดยพัฒนาชุมชนของแตละอําเภอ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดไปทบทวนประชาคมรวมกับพัฒนาชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือชวงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีผานมา จํานวน ๑๓ อําเภอๆ ละ ๑ หมูบาน รวม ๑๓ หมูบาน  

  ๒. พ้ืนท่ีในจังหวัดลําพูน 

   พ้ืนท่ีดําเนินการไดแก อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน นํารองใน 3 พ้ืนท่ีประกอบดวย บาน

ผาหนาม ตําบลปาไผ  บานปางสาน ตําบลดงดํา และบานวังดิน ตําบลลี้  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ งานประเพณีย่ีเปง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

มหาวิทยาลัยจะจัดงานประเพณียี่เปง ครั้งท่ี ๙ ในวันพุธท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. 

เปนตนไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ การทอดผาปาสามัคคี ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การทอดผาปาสามัคคี ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง ซ่ึงตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ

คณะศรัทธาชุมชนบานหนองหัวหงอกมีกําหนดจัดการทอดผาปาสามัคคี ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรม

โพธิ์ทอง ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในวันพุธท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ในการนี้ขอความ

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

อนุเคราะหคณะกรรมการฝายตางๆ รวมดูแลและดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย และขอความ

อนุเคราะหผูบริหารติดตามเงินรวมทําบุญในงานดังกลาวดวย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบการอนุมัติเงินรายไดมหาวิทยาลัยจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เพ่ือเปนเงินสมทบคากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

  ประธาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบการอนุมัติเงินรายไดมหาวิทยาลัย

จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือเปนเงินสมทบคากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนเงินจํานวน ๑๖,๓๒๔,๕๐๐ บาท (สิบหกลานสามแสนสองหม่ืนสี่พัน-

หารอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการอนุมัติเงินรายไดมหาวิทยาลัยจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  เพ่ือเปนเงินสมทบคากอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ 

  สังคมศาสตรตามเสนอ 

 ๕.๒ การขออนุญาตจางแมบานและคนงานแทนผูเกษียณอายุราชการ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

การขออนุญาตจางแมบานและคนงานแทนผูเกษียณอายุราชการของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอวาเห็นควรจางพนักงานรักษาความสะอาด 

(แมบานรายวัน) ทดแทน โดยขอใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีประสานกองนโยบายและแผนและ 

คณะวิทยาศาสตรเก่ียวกับงบประมาณและการดําเนินการคัดเลือก 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ประธานได เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในประเด็นขอ ๑๑ ของประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



๗ 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอ ๑๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม-

ศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๔ การประชาสัมพันธของงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการประชาสัมพันธของงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดีในชวงเวลาพักกลางวันเนื่องจากเปนการรบกวนอาจารยในการเตรียมการสอนในชวงพักดังกลาว 

 ท่ี ประชุ มร วม กัน พิ จารณ าและมีข อ เสนอว าเห็ นควรเปลี่ ยนแปลงช วงเวลา 

การประชาสัมพันธจากเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. เปนชวงเลา ๑๒.๑๕-๑๒.๔๕ น. 

มติ กบม. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงเวลาการประชาสัมพันธของงานประชาสัมพันธ กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดีตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๗/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๐.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 



๘ 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
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