
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๘. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๒ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๖ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

 มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง 

การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) ประจําป ๒๕๖๐ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) ประจําป ๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๓-๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู (สสส.) 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินนาอยู (สสส.) ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๔-๕ 

เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีนักวิจัยท่ีเขารวมโครงการ จํานวน ๑๓๘ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๗ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

มีนาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ กําหนดการประชุมสัมมนาผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนแผนกลยุทธ

การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการประชุมสัมมนาผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๙-๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ ของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ไตรมาส ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๑๑ แจงขาวประชาสัมพันธและจัดการงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขาวประชาสัมพันธและจัดการงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงขณะนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเตรียมพรอมสนับสนุน

แนวนโยบายดังกลาวในเบื้องตน จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

  ๑. เรื่องการควบคุมการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 

  ๒. เรื่องการสํารวจระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน เพ่ือจัดทะเบียนรายการระบบ

สารสนเทศ ควบคุมการใชงาน และประเมินความเสี่ยงดานสนเทศ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานความคืบหนาเรื่องการขยายการบริการเครือขายไรสาย และขอความ

อนุเคราะหใหชวยดูแลและตรวจสอบการใชงานของอุปกรณขยายสัญญาณ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานความคืบหนาเรื่องการขยายการบริการเครือขายไรสาย และ 

ขอความอนุเคราะหใหชวยดูแลและตรวจสอบการใชงานของอุปกรณขยายสัญญาณ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ โครงการรวบรวมขอมูลลําปางศึกษา การเสวนา เรื่อง “การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: 

วัดมาน เมือง ไต ในเขตเมืองลําปาง” 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการรวบรวมขอมูลลําปางศึกษา การเสวนา เรื่อง “การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: วัดมาน เมือง ไต  

ในเขตเมืองลําปาง” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ ผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑเซรามิก ท่ีมีลวดลายสะทอนเอกลักษณศิลปะและ

วัฒนธรรมลานนาลําปาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑดานศิลปวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑเซรามิก ท่ีมีลวดลายสะทอนเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมลานนา



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๖ 

ลําปาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑดานศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ สรุปผลการประเมินการจัดงานเกษตรแฟร ครั้งท่ี ๕ “เอ้ืองเหนือบาน ณ ราชภัฏ

ลําปาง” 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึง สรุปผลการประเมินการจัดงานเกษตรแฟร ครั้งท่ี ๕ “เอ้ืองเหนือบาน ณ ราชภัฏลําปาง”  

ซ่ึงจัดเม่ือวันท่ี ๘-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ การดําเนินการขอรับรองแปลงขาวอินทรียจากกรมการคาขาว 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการดําเนินการขอรับรองแปลงขาวอินทรียจากกรมการคาขาว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ การดําเนินการแกไขปญหา โค-กระบือ ของศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานฯ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการดําเนินการแกไขปญหา โค-กระบือ ของศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานฯ ซ่ึงขณะนี้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทําข้ันตอนการขอจําหนาย โค-กระบือ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๘ รายช่ือนักศึกษาและบุคลากรท่ีเบิกจายเงินทดแทนคาสินไหมประกันอุบัติเหตุ  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรท่ีเบิกจายเงินทดแทนคาสินไหม

ประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๔.๑๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๐ การเสนอช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการเสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประจําไตรมาสท่ี ๑-๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาสท่ี ๑-๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๒ การยุติการดําเนินงานของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลองช่ัวคราว 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวางานสิทธิประโยชนไดขออนุญาตยุติการดําเนินงานของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ

กาสะลองชั่วคราว ตั้งแตวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพ่ือตรวจนับสินคาใหมีความถูกตอง และรอการปรับ

ระเบียบใหม เพ่ือใหสามารถรองรับการจําหนายสินคาระหวางหนวยงานภายในได สําหรับสินคาประเภท

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษาและสินคาประเภทใกลหมดอายุ ทางมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให

คณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจพิจารณาและมอบหมายใหนํามาจําหนาย 

นอกศูนยฯ ตอไป 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๔.๒๓ การจําหนายเครื่องแบบนักศึกษา เส้ือกิจกรรมและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

นักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญาดําเนินการ

จําหนายเครื่องแบบนักศึกษา เสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษาแทนศูนย 

ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง โดยในสวนของเครื่องแบบนักศึกษาจะประกาศเชิญชวนใหรานคานํา

สินคามาฝากขายภายใตเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจไดกําหนดไว สําหรับเสื้อ

กิจกรรมและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษาไดเปดใหจองทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๔ รูปแบบอาคารกาแฟ Amazon 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรูปแบบอาคารกาแฟ Amazon ซ่ึงจะดําเนินการกอสรางบริเวณหนาโรงอาหารทิพยธัญญา 

และคาดวาจะแลวเสร็จกอนสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๕ สติ๊กเกอรไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดทําสติ๊กเกอรไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง จึงประชาสัมพันธใหผูท่ีสนใจท่ัวไปทราบ โดยจะมีคาใชจาย จํานวน ๓๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๖ กําหนดการพิธีรดน้ําขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญทองถ่ินดานศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการพิธีรดน้ําขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญทองถ่ินดานศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยศักด์ิ สักเสริญ 

รัตนชัย ซ่ึงกําหนดจัดในวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๔.๓๐ เปนตนไป ณ หองประชุมเวียงละกอน 

ชั้น ๒ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๙ 

 ๔.๒๗ กําหนดการ “รดน้ําดําหัวอาจารยและบุคลากรอาวุโส” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการ “รดน้ําดําหัวอาจารยและบุคลากรอาวุโส” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยกําหนดจัด

ในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณหนาอาคารสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๘ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลท่ี ๙) 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดดําเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการ (พิพิธภัณฑมีชีวิต) เรื่อง ประเพณี 

สิบสองเดือน นครลําปาง ณ ชั้น ๑ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การขอความเห็นชอบข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรใหม 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา 

แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบข้ันตอนในการพัฒนาหลักสูตรใหม 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม

ท่ีเปนหลักสูตรท่ีทํารวมกันระหวางคณะและใชชื่อปริญญาท่ีมหาวิทยาลัยยังไมมีขอใหมีการนําเสนอให

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากอน 

มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๒ การของบประมาณสนับสนุนการจัดทําหองน้ําและถนนเพ่ือรับการบริการวิชาการ  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการของบประมาณสนับสนุนการจัดทําหองน้ําและถนนเพ่ือรับการบริการวิชาการ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทําบันทึกเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  

  โดยรวบรมขอมูลเพ่ือขอในแผนงบประมาณประจําปตอไป  
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๑๐ 
 

 ๕.๓ การของบประมาณสนับสนุนงานวางทอระบายน้ํา 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการของบประมาณสนับสนุนงานวางทอระบายน้ํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

มติ กบม. มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทําบันทึกเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

  โดยรวบรมขอมูลเพ่ือขอใยแผนงบประมาณประจําปตอไป 

 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจาย

คาตอบแทน คาเดินทาง และคาท่ีพัก ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เสนอ

ให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจาย

คาตอบแทน คาเดินทาง และคาท่ีพัก ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจาย 

 คาตอบแทน คาเดินทาง และคาท่ีพัก ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

  พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...  

  นายปรีชา ไชยโย เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. เห็นควรใหปรับเปนฉบับเดียว 

  ๒. ใหเพ่ิมคํานิยามคําวา “ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 

  ๓. ขอใหทบทวนภาระงานสอนของอาจารยท่ีสอนในโรงเรียนสาธิตใหม 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๖  เมษายน ๒๕๖๐ 

๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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