
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

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.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ของจังหวัดลําปาง 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรม-

ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๑.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ แกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ระเบียบ

วาระท่ี ๕.๔ 

  อาจารยขจรศักด์ิ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี 

๕.๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  

  ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๔.๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมให

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

  ๑. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร  ประธานคณะกรรมการ  

  ๒. รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช กรรมการ 

  ๓. รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค กรรมการ 

  ๔. นางวรนชุนันท พงศสุรางค กรรมการ 

  ๕. นางประภาพร คณิตปญญาเจริญ ผูชวยเลขานุการ 

  เปนผูนําเสนอ 

  รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร และคณะ ไดนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๕.๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๕.๓ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๔ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒  

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๕ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒  

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๖ รายงานการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒  

  อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา รายงานการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

 ๕.๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒   

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๘ รายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัยไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๙ รายงานผลการเขารวมประชุมช้ีแจง เรื่อง แนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนง และ

จํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนง 

  ประธานได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการเขารวมประชุมชี้แจง เรื่อง  

แนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการเขารวมประชุมช้ีแจง เรื่อง แนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนง 

  และจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๖๒ 

  ประธาน แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



๗ 

เลิกประชุม ๑๕.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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