
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

สังคมศาสตร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๙.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๒๒. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก  

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแตละหนวยงานเสนอโครงการหรือกิจกรรมดังกลาว 

ใหกองพัฒนานักศึกษาภายในวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ บัดนี้มีหนวยงานท่ีเสนอโครงการหรือกิจกรรมท้ังหมด 

จํานวน ๘ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

มีนาคม ๒๕๖๒ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส

ท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี  ๒ ของ 

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๔.๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากนายวิชัย ประทีปทิพย กรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศไดขอลาออกจากตําแหนง จึงทําใหตําแหนงดังกลาววางลง ในการนี้สํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวแทนตําแหนงท่ีวาง

เรียบรอยแลว โดยผู ท่ีไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากผูทรงคุณวุฒิ คือ นายธนาวัฒน คําราช รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 
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 ๔.๑๐ เผยแพรประชาสัมพันธส่ือดิจิทัลและส่ือวิทยุตามโครงการการผลิตขอมูลส่ือสารผาน

ชองทางเผยแพรของจังหวัดลําปางเพ่ือสงเสริมความรัก สามัคคีความมีระเบียบวินัยและเขาใจสิทธิหนาท่ี

ของตนเองและผูอ่ืนแกเยาวชนและประชาชน 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดประชาสัมพันธใหท่ีประชุมทราบถึงสื่อดิจิทัลและสื่อวิทยุ ตามโครงการการผลิตขอมูลสื่อสาร

ผานชองทางเผยแพรของจังหวัดลําปาง เพ่ือสงเสริมความรัก สามัคคีความมีระเบียบวินัยและเขาใจสิทธิหนาท่ี

ของตนเองและผู อ่ืนแกเยาวชน และประชาชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๔.๑๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ การดําเนินการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การดําเนินการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ รายงานผลการปฏิ บัติงานตามตัวช้ี วัดแผนปฏิ บัติงาน ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๔.๒๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ กําหนดการพิธีสืบชะตาและสรงน้ําพระพุทธพิทยาจารย เนื่องในประเพณีปใหมเมือง  

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการพิธีสืบชะตาและสรงน้ําพระพุทธพิทยาจารย เนื่องในประเพณีปใหมเมือง  
ซ่ึงมีกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๙ น. เปนตนไป ณ สวนสามสอ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี  ๒ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน-กันยายน 

๒๕๖๒) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๒) ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน-กันยายน  

  ๒๕๖๒) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 
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 ๕.๒ (ราง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม  

คาบํารุงการศึกษา และคาใชจายอ่ืน ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง

การศึกษา และคาใชจายอ่ืน ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขตารางท่ี ๑ โดยในชองหัวตารางให

ตัดคําวา “เทอม ๑” และคําวา “เทอม ๒” ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาธรรมเนียม  

  คาบํารุงการศึกษา และคาใชจายอ่ืน ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา  

  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๔ รายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒  

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๕ รายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒  

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัย

ในมนุษย พ.ศ. ...  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย  

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการปรับแกไขประกาศในสวนของ 

ยอหนาท่ี ๑ ใหมีการอางท่ีมาของการจัดทําประกาศดังกลาว คํานิยาม หนาท่ี  โครงสราง และจํานวนของ

คณะกรรมการ โดยใหนําประกาศดังกลาวหารือกับงานนิติกรและผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กอน

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒   

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ี วัดแผนปฏิ บัติงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนวยตรวจสอบภายใน  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนา

บุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนวยตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนาบุคลากร  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนวยตรวจสอบภายใน ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๑๐ 

 ๕.๙ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจํา 

ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจาํไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประจําไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประจําไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ๑๑ 

 ๕.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประจําไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจําไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามเสนอ 

 ๕.๑๕ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามเสนอ 

 ๕.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ

งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 



๑๒ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามเสนอ 

๕.๑๗ การปรับแกระเบียบกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการปรับแกระเบียบกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับ 

การบริหารงาน การดําเนินงาน และการใชจายของหนวยงาน 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหคณบดีและผู อํานวยการประชุม 

เพ่ือหารือและรวมรวบขอเสนอแนะในการปรับแกระเบียบกองทุนและนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๗/๒๕๖๒ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒ 
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