
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

วันท่ี   ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. นายวีระชัย รินดวงดี 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. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ โดยใหมีการปรับเพ่ิมยอหนาท่ี ๓ ของระเบียบวาระท่ี ๕.๘ ดวยขอความตอไปนี้  

“ในการนี้ อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอท่ีประชุมวาไมเห็นดวยกับ

ความเห็นของงานนิติการ” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานผลการเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑  

“กลวยไขเกมส” 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๑ “กลวยไขเกมส” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี 

๑ ของศูนยอบรมและการศึกษาตอเนื่อง 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของศูนยอบรมและการศึกษาตอเนื่อง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๔.๕ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะครุศาสตร 

  นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะครุศาสตร 

  นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี  ๑ ของคณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๔.๑๐ ขาวประชาสัมพันธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขาวประชาสัมพันธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี 

๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไต รมาส 

ท่ี ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ แผนการดําเนินงานภายใต โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกปญหา 

ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น (หมูบานปนสุข) 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

แผนการดําเนินงานภายใตโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกปญหาความยากจนของประชาชนใน

ทองถ่ิน (หมูบานปนสุข) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

 ๔.๑๕ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและแกปญหาชุมชนทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 

ภายใตโครงการ “ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง” 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและแกปญหาชุมชนทองถ่ินอยางมีคุณภาพ ภายใตโครงการ  

“ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ การจัดโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี ๘ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การจัดโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี ๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ กําหนดการจัดเวทีนําเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (สสส.) 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการจัดเวทีนําเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชน

ทองถ่ินนาอยู มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (สสส.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๙ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี 

๑ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

 ๔.๒๐ กําหนดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ รอบโควตาและรอบรับตรงอิสระ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงกําหนดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ รอบโควตา

และรอบรับตรงอิสระ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไต รม าส ท่ี  ๑  ของคณ ะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรฐานการศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๔ ใหแกไขคําจาก “สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย” 

  ๒. ปรับขอความ “ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง

พระราชดําริตางๆ” ใน ขอ (๒) มาตรฐานท่ี ๒ ดานการวิจัยและนวัตกรรม ไปไวใน ขอ (๓) มาตรฐานท่ี ๓ ดาน

การบริการวิชาการ 

  ๓. ขอ (๕.๓) ใหแกไขขอความจาก “(5.3)” เปน “(๕.๓)” และ “สถาบัน” เปน 

“มหาวิทยาลัย” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ การของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยา

การปรึกษาและการแนะแนว 

  นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและ

การแนะแนว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 

  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ตามเสนอ 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมและเปดรับนักศึกษาในหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมและเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมและเปดรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

 ๕.๔ รายงานตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดความสําเร็จตามแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนกลยุทธสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

 ๕.๕ การขอลดคาสวนกลางหองพักอาคารหอพักบุคลากร  

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา 

การขอลดคาสวนกลางหองพักอาคารหอพักบุคลากร ดังนี้ หองพักแบบครอบครัว จาก ๒,๕๐๐ บาท เปน 

๑,๗๐๐ บาท และหองพักแบบโสด จาก ๑,๕๐๐ บาท เปน ๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  นางสาวรัชสุภา การักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารอาคาร

หอพักบุคลากร ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา อาคารหอพักบุคลากรมีท้ังหมดจํานวน ๑๒๐ หอง  

ปจจุบันมีผูเขาพักท้ังหมด จํานวน ๖๗ หอง และจากการสํารวจความตองการบุคลากรปรากฏวามีบุคลากร

ท่ีตองการเขาพักอาศัยในหอพักดังกลาวอีกจํานวนหนึ่งแตติดปญหาคาสวนกลางคอนขางสูง 

  ประธานไดใหขอเสนอแนะ ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ขอใหคณะกรรมการบริหารอาคารหอพักบุคลากรสรุปรายงานรายไดและคาใชจาย

ของอาคารหอพักดังกลาวตอมหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน หากรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายอาจมีการปรับ

เพ่ิมคาสวนกลางตามความเหมาะสม 

  ๒. ขอใหงานงานสิทธิประโยชน บริหารจัดการหองพักอาคารหอพักบุคลากร เปน

หองพักบริการสําหรับบุคคลภายนอก จํานวน ๒๐ หอง โดยขอใหประมาณการคาใชจายในการปรับปรุง

และเพ่ิมเติมวัสดุครุภัณฑเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความคุมทุน 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการขอลดคาสวนกลางหองพักอาคารหอพักบุคลากรตามเสนอ 

 ๒. เห็นชอบมอบงานสิทธิประโยชนบริหารจัดการหองพัก อาคารหอพักบุคลากร เปนหองพัก 

   บริการสําหรับบุคคลภายนอก จํานวน ๒๐ หอง 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๐ 

 ๕.๖ การจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ

สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ 

  สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 ๕.๗ การจายเบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจาย

เบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกประกาศเรื่องการจาย 

เบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซ่ึงไดบังคับใชมา

เปนระยะเวลาหนึ่งแลวนั้น เพ่ือใหการจายเบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ มีความเหมาะสม

กับสภาพการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน จึงเห็นควรมีการแกไขประกาศดังกลาว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา เนื่องจากการปรับแกไขประกาศ

ดังกลาวเก่ียวของกับการใชจายเงินและการเบิกจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรมอบให 

กองนโยบายและแผน ประมาณการคาใชจายท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนจากการแกไขประกาศดังกลาว และ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ แนวทางการพิจารณาสาขาวิชาท่ีจะชะลอการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการพิจารณาสาขาวิชาท่ีจะชะลอการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจาก 

การประชุมคณะคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุม 

มีมติใหคงแนวทางการพิจารณาเดิมท่ีไดดําเนินการมาในปการศึกษา ๒๕๖๐ และปการศึกษา ๒๕๖๑  

โดยกําหนดใหสาขาวิชา ท่ีมีจํานวนนักศึกษารายงานตัว ภายในวันท่ีมหาวทิยาลัยกําหนดต่ํากวา ๑๐ ใหชะลอ

การรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒   

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสาขาวิชาท่ีจะชะลอการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒  

  ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๓/๒๕๖๒ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร) (นายจตุพร  จันทรมา) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 
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