
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 

วันท่ี   ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชยัเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๐.  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘. อาจารยปยะ วัฒถพาณิชย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การจายเบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจาย

เบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติใหกองนโยบายและแผน

ประมาณการคาใชจายท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนจากการแกไขประกาศดังกลาว และนําเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป ซ่ึงกองนโยบายและแผนไดดําเนินการ

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  

การจายเบี้ยประชุมกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการ พ.ศ. ... ซ่ึงใหมีการเบิกจายเบี้ยประชุมตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ และหนังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย

คาตอบแทนบุคลากร หรือกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

  ในการนี้  ท่ีประชุมได มีขอเสนอแนะมอบผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและ

ผูอํานวยการกองกลาง ประมาณการคาใชจายกรณีใหลูกจางรายวันกลับมาปฏิบัติงานวันเสาร วันอาทิตย และ

วันหยุดนักขัตฤกษ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เพ่ือใชประกอบ

ในการพิจารณาปรับใหพนักงานรายวันใหกลับมาปฏิบัติงานเหมือนเดิม 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 

และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยเฉพาะมาตรา ๘ สีประจําสาขาวิชา  

มีดังตอไปนี้ 

  ๑. สาขาวิชาการจัดการ    สีเขียวออน 

  ๒. สาขาวิชาการบัญชี    สีฟา 

  ๓. สาขาวิชาครุศาสตร    สีมวง 

  ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยี    สีแดงเลือดหมู 

  ๕. สาขาวิชานิติศาสตร    สีขาว 

  ๖. สาขาวิชานิเทศศาสตร    สีมวงออน 

  ๗.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    สีชมพู 

  ๘. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  สีเทา 

  ๙. สาขาวิชารัฐศาสตร    สีแดง 

  ๑๐. สาขาวิชาวิทยาศาสตร    สีเหลือง 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

  ๑๑. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   สีเขียว 

  ๑๒. สาขาวิชาศิลปศาสตร    สีแสด 

  ๑๓. สาขาวิชาศิลปะ    สีสมเขม 

  ๑๔. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  สีชมพูอมสม 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  

  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 ๕.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๓ รายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๑ จํานวน ๑๖ กองทุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอใหปรับรูปแบบการรายงานแตละกองทุนให

เปนไปในรูปแบบเดียวกัน โดยใหใชการรายงานตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๑ 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๔/๒๕๖๒ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๕.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
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