
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๑.  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สงัคมศาสตร 

๑๔. อาจารยณิชา      นภาพร จงกะสิกิจ ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ประธานขออนุญาตท่ีประชุมใหนางพัฒนา นาคทอง อาจารยจากวิทยาลัยพยาบาลบรม- 

ราชชนนีนครลําปาง นางสุกานดา เอมะสุวรรณ ผู อํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดลอม และ 

นายศักรินทร กอขันธ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลเมืองเขลางคนคร นําเสนอการประยุกตใช

รูปแบบการประเมินผลกระทบตอสุขภาพภายใตพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน “กรณีการจัดการขยะตั้งแตตนทางภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัด

ลําปาง”   

  ในการนี้ นางพัฒนา นาคทอง และคณะ ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยรวมเปน

คณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการขยะตั้งแตตนทางภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง 

 ๑.๑ การรวมเปนคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการขยะตั้งแตตนทางภายในเขตเทศบาล

เมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง 

  ประธานไดเสนอใหแตละหนวยงานสงตัวแทนเพ่ือรวมเปนคณะทํางานบริหารจัดการขยะ

ตั้งแตตนทางภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง รวมถึงการอํานวยความสะดวก 

ดานวิทยากรและสถานท่ีในการจัดการอบรมสําหรับโครงการดังกลาว 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหแตละหนวยงานสงรายชื่อ

บุคลากรรวมเปนคณะทํางานดังกลาวใหสํานักงานอธิการบดีภายในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  

มติ กบม. เห็นชอบใหแตละหนวยงานดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ โดยใหมีการแกไขระเบียบวาระท่ี ๕.๗ ยอหนาท่ี ๒ จาก “ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและ 

มีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรมีหนังสือถึงคณบดีเพ่ือขอความรวมมืออาจารยประจําสาขาวิชาเรงรัด 

ใหนักศึกษาเขารวมการสอบวัดทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Exit-Exam) และการสอบวัดทักษะ 

ดานภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” เปน “ ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรมีหนังสือถึงคณบดีเพ่ือขอความรวมมืออาจารยประจําสาขาวิชา

เรงรัดใหนักศึกษาเขารวมการสอบวัดทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Exit-Exam) และการสอบวัดทักษะ

ดานภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  

  ๒. ใหมีการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหเพ่ิมเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาวานักศึกษาจะตองเขารวมการ

สอบวัดทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Exit-Exam) และการสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) 

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR”  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ การไปรวมกิจกรรมเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานนานาชาติ  

ในเทศกาล Damanhur International Folk Festival ครั้งท่ี ๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาผูบริหารและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะเดินทางไปรวมกิจกรรม

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

เผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานนานาชาติ ในเทศกาล Damanhur International Folk Fes-

tival ครั้งท่ี ๗ ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑-๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ ผลการขับเคล่ือนโครงการบูรณาการพันธกิจส ัมพันธเพ่ือแกไขปญหาความยากจน

ของประชาชนในทองถิ่น 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ผลการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ การดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในสวนของสายวิชาการมี ๒ ประเด็นคือ 

การผลิตบัณฑิต ยังคงเปนประเด็นการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเหมือนเดิม ซ่ึงจากการประชุม

คณะกรรมการการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมมีมติไมใหมีการจัด KM AWARD แตเปน 

การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับสายสนับสนุน โดยใหเนนประเด็นเรื่อง “การเงินและการพัสดุใหเปน

ประเด็นการจัดการความรู ในป ๒๕๖๑” และมติท่ีประชุมไดมีความเห็นสําหรับสายวิชาการวาไมควรจัด 

KM AWARD แตเปนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเหมือนสายสนับสนุน โดยเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

จะมีการจัดข้ึนในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมแผนการจัดการความรู 

จากแตละคณะและหนวยงาน และในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดกิจกรรม 

การจัดการความรู Knowledge Management (KM) ท่ียั่งยืน ภายใตโครงการการดําเนินการกํากับ

ติดตาม สงเสริมสนับสนุนการจัดการความรู โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานจัดการความรูตามระบบ และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู 

สามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และนําไปสูการจัดการพัฒนาการปฏิบัติงานได 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ การจัดโครงการอบรมเขียนบทความในหัวขอ “เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคา Impact factor” 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การจัดโครงการอบรมเขียนบทความในหัวขอ “เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ เผยแพรใน

วารสารวิชาการท่ีมีคา Impact factor” โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดรับการอุดหนุน 

ทุนวิจัยจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินนาอยู (สสส.) ซ่ึงมี

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

ระยะเวลาตั้งแตป ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ซ่ึงจะครบกําหนดในชวงเดือนมีนาคมนี้ และอยูระหวางการขอขยายเวลา

พรอมกันกับมหาวิทยาลัยท่ีไดรับทุน ๕ มหาวิทยาลัย และตามแผนงานมีกิจกรรมการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา

องคความรูทางดานการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร โดยกําหนดชวงเวลาในการดําเนินงานคือวันท่ี ๑๘-๑๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมคงการเดนรีสอรท จังหวัดเชียงราย ภายใตโครงการ โครงการอบรมการเขียน

บทความในหัวขอ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือเผยแพรในวารสารวิชาการ 

ท่ีมี Impact Factor สูง” และมีรองศาสตราจารยชิตณรงค ศิริสถิตกุล บรรณาธิการวารสารวิจัยเพ่ือ

ทองถ่ิน สกว. และ ผูชวยศาสตราจารยเยาวเรศ ศิริสถิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวิทยากร ในการนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจํางบประมาณ ๒๕๖๒ จัดใหมีโครงการสงเสริม 

การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ลําดับท่ี ๓ .๑  

ตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวนงบประมาณ ๒๒,๘๐๐ บาท ซ่ึงมีแผนในการจัดระหวางวันท่ี ๑ พฤษภาคม- 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมเปนในลักษณะการบูรณาการ จึงเสนอใหดําเนิน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับโครงการของ สสส. และใหดําเนินการ

จัดโครงการดังกลาวพรอมกัน 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหแกคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหแกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงเปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๒ และเตรียมจัดตั้ง

หนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพ่ือใหคณะกรรมการ และคณะทํางานดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

เกิดองคความรู และแนวปฏิบัติ ท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมท้ังเปนไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เรื่อง ระบบรับรอง คุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในการนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอใชงบกลางในการดําเนินโครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย โดยมีคณะทํางานจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผูถูกเสนอชื่อจากคณะทํางานฯ เพ่ือรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๔๐ คน เขารับการอบรม โดยเปน

การอบรมตามหลักสูตรสําหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน 

ในประเทศไทย (FERCIT) ซ่ึงจะมีวิทยากรจาก FERCIT มาดําเนินการอบรม 

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๖ 

 ๔.๗ สรุปรายละเอียดการเจรจาความรวมมือโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร  

ณ สถาบันการศึกษาเครือขาย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดการเจรจาความรวมมือโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร ณ สถาบันการศึกษา

เครือขาย สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ ประชาสัมพันธการจัดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงประชาสัมพันธใหท่ีประชุม

ทราบถึงการจัดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ กําหนดการพิธีมอบคืนโฉนดท่ีดิน “คืนความสุขใหประชาชน ลดความเหล่ือมลํ้าของ

สังคม” 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึง 
กําหนดการพิธีมอบคืนโฉนดท่ีดิน “คืนความสุขใหประชาชน ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม” โดยพลเอก 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ซ่ึงกําหนดจัดในวันท่ี ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติโครงการปรับปรุงหอง

ตางๆ และภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๑ โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

๒,๔๐๗,๒๓๓ บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดพันสองรอยสามสิบสามบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติโครงการปรับปรุงหองตางๆ และภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนสาธิต 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 
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 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบ้ียประชุมของกรรมการ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

 ๑. แกไขอัตราคาเบี้ยประชุมขอ ๑๐(๑) จาก “๘๐๐” เปน “๗๕๐” 

 ๒. แกไขขอความขอ ๑๑ จาก “คณะกรรมการสิบขอเท็จจริง” เปน “คณะกรรมการ

สืบขอเท็จจริง” 

 ๓. แกไขอัตราคาเบี้ยประชุมขอ ๑๒(๑) จาก “๖๐๐” เปน “๑,๐๐๐”  

 ๔. แกไขอัตราคาเบี้ยประชุมขอ ๑๒(๒) จาก “๕๐๐” เปน “๘๐๐” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบ้ียประชุมของกรรมการ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงบประมาณหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะ

วิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนงบประมาณหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ประจําป 

  งบประมาณ ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) ตามเสนอ 

 ๕.๔ การนําเสนอผลการประเมินการเปนมหาวิทยาลัยพันธกิจเพ่ือสังคม โดยใชเครื่องมือ 

EDGE TOOL ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัย 

พันธกิจเพ่ือสังคม  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณาการนําเสนอผลการประเมินการเปนมหาวิทยาลัยพันธกิจเพ่ือสังคม โดยใชเครื่องมือ EDGE TOOL 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยพันธกิจเพ่ือสังคม และ 

ในการนี้ขอเสนอแนวทางการดําเนินงานดังกลาว ดังนี้ 

  ๑. การจัดทําแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางโดยกระบวนการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ เชน ตัวแทนรองอธิการบดี ตัวแทนคณะ 

ตัวแทนชุมชน เปนตน 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 



๘ 

 ๒. สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสูความเปนเลิศฯ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยอธิการบดี 

 ๓. นําเสนอแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสูความเปนเลิศฯ ในท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบการนําเสนอผลการประเมินการเปนมหาวิทยาลัยพันธกิจเพ่ือสังคม โดยใช 

เครื่องมือ EDGE TOOL ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา 

สูการเปนมหาวิทยาลัยพันธกิจเพ่ือสังคมตามเสนอ  

๕.๕ การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก  

 ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหทุกหนวยงานเสนอโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล- 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใหกองพัฒนานักศึกษาภายในวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒  

มติ กบม. เห็นชอบใหทุกหนวยงานดําเนินการตามขอเสนนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๖/๒๕๖๒ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
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(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
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