
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๑. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๔. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๘.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ   

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 

 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง

 ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

 ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  

  ประธานขอใหทุกหนวยงานนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๓ ท่ีจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรมาปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดวย 

  ท่ีประชุมไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดประชุมคณบดีและผูอํานวยการ เพ่ือทบทวน

ขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินการ 

  ประธานมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดประกาศใชในราชกิจจาเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ โดยใหมีการแกไขยอหนาท่ี ๒ ของระเบียบวาระท่ี ๕.๒๐ และระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ จาก

เดิม เปน “ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรปรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนเงินอุดหนุนงานนักศึกษานานาชาติ โครงการ

จัดต้ังสถาบันภาษาเปนเงินจํานวน ๘,๕๐๐ บาทตอหัว  

  ๒. ใหมีการตรวจสอบจํานวนนักศึกษาแตละโครงการท่ีพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับ

จํานวนรับจริง  

  ๓. ให มีการตรวจสอบคาตอบแทนไมสอดคลองกับระเบียบวาดวยการเบิกจาย

คาตอบแทนของมหาวิทยาลัย” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

ของบุตร พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ความหมายของคํานิยาม “บุตร” ใหแกไขความหมายจากเดิม เปน “บุตรโดยชอบ

ดวยกฎหมายท่ีศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท้ังนี้ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซ่ึง

บิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน” 

  ๒. แกไขขอความขอ ๔ จากเดิม เปน “บุตรของบุคลากรท่ีมีสิทธิเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตรตามประกาศนี้ตองศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 

  ๓. ขอ ๗ ใหตัดขอความ “ในระดับเตรียมอนุบาลหรือกอนอนุบาล” ออก 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 

  ของบุตร พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๓.๒ โครงการวิจัยท่ีไดรับการแจงผลการพิจารณาเบ้ืองตนจากหนวยบริหารและจัดการทุน

วิจัยดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) แผนงานสําคัญ (Flagship) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมมทราบ

วาตามท่ีหนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) ไดประกาศรับขอเสนอ 

แผนงานสําคัญ (Flagship) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเด็นพ้ืนท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา ประเด็น

ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และประเด็นมหาวิทยาลัยพัฒนาพ้ืนท่ี  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดยื่นขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบ NRMS เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกําหนดปดรับ

ขอเสนอโครงการวิจัยเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับ

พ้ืนท่ี (บพท.) ไดแจงผลการพิจารณาเบื้องตนขอเสนอโครงการวิจัย ภายใตแผนงานริเริ่มสําคัญ  (Flagship) 

และไดประสานหัวหนาชุดโครงการวิจัยเพ่ือเชิญมารับฟงการชี้แจงเปาหมายของแผนงานและเขารวม

กิจกรรมเพ่ือปรับขอเสนอโครงการวิจัยตรงเปาหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

  ๑. มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี  กรอบการวิจัย “เมืองศูนยกลางท่ีนาอยู /Smart 

City” แผนงานการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือรองรับเมืองแหงอนาคตในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขลางค

นคร และเทศบาลนครลําปาง มีผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน เปนหัวหนาชุดโครงการ  

  ๒. พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษากรอบการวิจัย “เมืองแหงการเรียนรู (Learning City) 

แผนงานการพัฒนาระบบและกลไกความรวมมือระดับพ้ืนท่ีเทศบาลนครลําปางในการจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับสูการเปนเมืองแหงการเรียนรู มีผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนหัวหนา

ชุดโครงการ  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๓.๓ ขอความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ รวมเปนเงินงบประมาณ

จํานวน ๑๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานเกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการสําหรับโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติตามเสนอ 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ โครงการอบรม “บมเพราะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ” 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหหนวยงานภายในนําเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงไดจัดอบรมใน

หัวขอสรางความรูมุงสูความเขาใจเตรียมพรอมกาวไกลไปกับ EdPEx ไปแลวนั้น เพ่ือใหมีความตอเนื่องเกิด

ผลลัพธชัดเจนตามวัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย บุคลากรเกิด ความรู ความเข าใจแนว

ทางการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองนโยบายและแผน จึงไดจัดอบรม“บมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งไดรับเกียรติ

จากรองศาสตราจารย อุษณ ีย  คําประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม มาเปนวิทยากร  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนองคกรท่ีมีการนํา EdPEx มาใชท้ังในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง

และตอเนื่อง อีกท้ังยังเปนผูเชี่ยวชาญดานดําเนินการตามแนวทาง EdPEx 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ กําหนดการพิธีเจริญพุทธมนตเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจําป 

๒๕๖๓ และกิจกรรม “จิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ” 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการพิธีเจริญพุทธมนตเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจําป ๒๕๖๓ และกิจกรรม  

“จิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ” โดยมีกําหนดจัดในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุม 

เวียงละกอน ชั้น ๒ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

 ๔.๔ ขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายช่ือบุคลากรผูมีสิทธิเขารวมโครงการไอทีเอ้ืออาทร ๑๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อบุคลากรผู มีสิทธิเขารวมโครงการไอทีเอ้ืออาทร ๑๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ไตรมาสท่ี ๑ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานความกาวหนาการจัดหาครุภัณฑและส่ิงกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(งบแผนดิน) 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานความกาวหนาการจัดหาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(งบแผนดิน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

 ๔.๙ การจัดทําแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง โครงการวิจัยพ้ืนฐาน 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การจัดทําแผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โครงการวิจัย

พ้ืนฐาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ การดําเนินการจริยธรรมวิจัยในมนุษยตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๖๓ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การดําเนินการจริยธรรมวิจัยในมนุษยตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ สรุปผลการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

สรุปผลการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๓ ขอมูล ณ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

มีจํานวนผูสมัครท้ังสิ้น ๓๙๗ คน ชําระเงินเรยีบรอยแลวจํานวน ๘๑ คน   

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณแผนดิน จัดสรร 

ครั้งท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณแผนดิน 

จัดสรรครั้งท่ี ๒ จํานวน ๒๔๖,๙๙๒,๑๐๐ บาท (สองรอยสี่สิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนสองพันหนึ่งรอย-

บาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณแผนดิน จัดสรร 

  ครั้งท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหตัดคํานิยามคําวา “สกอ.” ออก และใหนําไปใสในหลักการและเหตุผลแทน 

  ๒. ใหสลับขอระหวางขอ ๓ เปนขอ ๔    

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

  การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และ 

  นําเสนอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๙ 

 ๕.๔ รูปแบบโลรางวัลเกียรติคุณศิษยเกาดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอให ท่ีประขุมพิจารณารูปแบบโลรางวัลเกียรติคุณศิษยเกาดีเดนประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหใชรูปแบบท่ี ๑ เปนโลรางวัลเกียรติคุณศิษยเกาดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑการไปปฏิบัติงานบริการ

วิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. เพ่ิมวงเล็บหนาขอยอย 

  ๒. ขอ ๔(๓) ใหเพ่ิมขอความ “ใหอนุญาตไดโดยอธิการบดี” ตอทาย 

  ๓. ขอ ๗ ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ ใหแกไขคําจาก “ตั่งแต” เปน “ตั้งแต” 

  ๔. ขอ ๑๑ ตัด (๓) และ (๔) ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑการไปปฏิบัติงาน 

  บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมและนําเสนอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

  ของมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ๕.๖ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในสัตว พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในสัตว พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเนื่องจากเปนเรื่องท่ียังไมเรงรีบในการ

นําไปใช ดังนั้นเห็นควรมอบผูเก่ียวของศึกษารายละเอียดและขอมูลท่ีชัดเจนและนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

อีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๑๐ 

 ๕.๗ การเบิกจายโครงการวิจัยองคความรูตามศาสตรฯ งบประมาณรายได ประจําป ๒๕๖๓ 

คณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาการเบิกจายโครงการวิจัยองคความรูตามศาสตรฯ งบประมาณรายได ประจําป ๒๕๖๓ คณะ

วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหเบิกจายไดเฉพาะโครงการวิจัย

ท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในวงเงินงบประมาณไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท โดยใหเบิกจายงวดเดียวเม่ือสง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และใหแจงเลขบัญชีธนาคารท่ีจะโอนเงินของผูวิจัยใหมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน

อํานาจของอธิการบดีตามขอ ๑๙ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสง

ขอเสนอโครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบใหเบิกจายไดเฉพาะโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในวงเงิน 

  งบประมาณไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 

 ๕.๙ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

บริการวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



 ๑๑ 

 ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ โครงการเงินสมทบการกอสรางอาคาร

หอพักนักศึกษาครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ โครงการเงินสมทบการกอสรางอาคาร

หอพักนักศึกษาครุศาสตร เปนเงินจํานวน ๒,๔๐๘,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการและงบประมาณ โครงการเงินสมทบการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 

  ครุศาสตรตามเสนอ 

 ๕.๑๑ ขออนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร 

การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ 

และผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมีการตรวจสอบการลงทะเบียนและ

ประมาณคาใชจายตามความเปนจริง 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยใหมีการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๒ พิจารณาการแตงชุดครุยเพ่ือขอใบสําเร็จการศึกษา  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงชุดครุยเพ่ือขอใบสําเร็จการศึกษา   

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามพระราชกฤษฎกีา วาดวยปริญญาใน

สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. เห็นควรมอบสมาคมศิษยเกาดําเนินการประสานเก่ียวกับการตัดชุดครุยใหม รวมถึง

การแตงชุดครุยเพ่ือถายรูปติดใบสําเร็จการศึกษา 

  ๒. มอบคณบดีชี้แจงใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาว 

  ๓. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการ

กองบริการการศึกษา จัดทําประกาศ  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 



๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๓/๒๕๖๓ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ .๐๐ น . 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๗.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 
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