
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๑. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. อาจารยอัคจร แมะบาน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๖ ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ค ร้ังท่ี  

๑/๒๕๕๙ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๙ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๓ ระเบียบสลวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...ระหวาง

วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙...” เปน “...ระหวางวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙...”  

  ๒. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ และระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ให

แกไขชื่อสกุลจาก “ครุทธาโรจน” เปน “ครุธาโรจน”   

  ๓. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔ .๘ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “...สถาน- 

เอกอัคราชทูต...” เปน “...สถานเอกอัครราชทูต...”  

  ๔. หนาที่  ๕ ระเบียบวาระที่  ๔ .๑๑ ใหแกไขชื่อสกุลจาก “ครุทธาโรจน” เปน  

“ครุธาโรจน”  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ค ร้ังท่ี  

๒/๒๕๕๙ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๔ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขหนาที่ ๓ โดยใหตัดขอ ๖ ออก 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทิน

การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ ประมาณการคาใชจายผูรับทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาตอระดับปริญญาเอก (ตั้งแต

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประมาณ

การคาใชจายผูรับทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาตอระดับปริญญาเอก (ต้ังแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) โดยมียอดเงิน

รวมประมาณการจํานวนทั้งสิ้น ๑๖,๓๙๕,๔๘๐ บาท (สิบหกลานสามแสนเกาหมื่นหาพันสี่รอยแปดสิบบาท

ถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี  จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาส

ที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี  จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๔ 

 ๔.๕ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ

ครุศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ

วิทยาศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจ งใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจ ายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๕ 
 

 ๔.๑๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  ฮ่ันยะลา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดแจ งใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจ ายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  ฮ่ันยะลา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของ

คณะวิทยาการจัดการรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการ

จัดการรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๖ 
 

 ๔.๑๕ รายงานผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ คร้ังท่ี ๒๘ “พิงคนคร

เกมส” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ คร้ังที่ ๒๘ “พิงคนครเกมส” ระหวางวันที่ ๘-๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ ขอเชิญรวมทํ าบุญทอดผ าป าสามัคคี เพ่ื อเป นทุ นการศึ กษาให แก นั กศึ กษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดขอเชิญผูบริหารรวมทําบุญ

ทอดผาปาสามัคคีเพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันพุธที่  ๒๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจันทนผา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๘ การเบิกจายงบลงทุน 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ  รองอธิการบดี ขอใหหนวยงานที่ไดรับ 

งบลงทุน เรง31ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๙ กําหนดการ “ศึกษาดูงานวิชาการรับใชสังคม จังหวัดลําปาง” ของศูนยบริการ

วิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการ “ศึกษาดูงานวิชาการรับใชสังคม จังหวัดลําปาง” ของศูนยบริการวิชาการแก

ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกรที่  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๗ 
 

 ๔.๒๐ การจัดทําเสื้อ ๔๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

วาขณะน้ีไดดําเนินการจัดทําและมอบเสื้อพื้นเมืองใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การขอพระราชทานนามหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

การขอพระราชทานนามหอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติ กบม. มอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีประสานผูเก่ียวของรวมประชุมหารือกําหนดช่ือเรียก 

  หอประชุมใหญเพ่ือขอพระราชทานนามตอไป  
 

 ๕.๒ โครงการรับจางเปนตัวแทนรับชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาสมัครสอบ โดย

บริษัทเคานเตอรเซอรวิส จํากัด (ในเครือซีพีออล) 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการ

รับจางเปนตัวแทนรับชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาสมัครสอบ โดยบริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  

(ในเครือซีพีออล) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรใหบริษัทเคานเตอรเซอรวิส จํากัด  

(ในเครือซีพีออล) ประทับตราบริษัทฯ เพื่อเปนหลักฐานการจายเงินดวย 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและมอบผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี และ 

  ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชนหารือกับบริษัทเคานเตอรเซอรวสิ จํากัด (ในเครือ 

  ซีพีออล) เก่ียวกับแนวทางและรายละเอียดการใหบริการ 
 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙   

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การกําหนดภาระงานของผู ดํารงตําแหนงอาจารย  

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๔ ขอ ๗.๑.๖ บรรทัดที่ ๔ ใหเพิ่มขอความ “ใหคิดภาระงานไดไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษา” ตอทาย 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๘ 

  ๒. หนาที่ ๕ ขอ ๘.๑ ๑) ใหเพิ่มวรรคหน่ึงดวยขอความ “งานวิจัยที่จะนํามาคิดภาระ

งานวิจัยไดตองมีการบันทึกขอมูลในระบบที่มหาวทิยาลัยกําหนด หรือมีการแจงมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณ

อักษร”  

  ๓. หนาที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ ใหแกไขตัวเลขจาก “๒.๙” เปน “๒.๘” 

  ๔. หนาที่ ๘ ขอ ๑๐ ใหแกไขขอความ ดังน้ี 

   (๑) จาก “หัวหนาโครงการ” เปน “ประธานกรรมการ” 

   (๒) จาก “กรรมการและเลขานุการโครงการ” เปน “กรรมการและเลขานุการ” 

   (๓) จาก “กรรมการโครงการ” เปน “กรรมการ” 

  ๕. หนาที่ ๙ ขอ ๑๓.๒.๔ ใหเพิ่มขอความ “หรือประธานสหกิจศึกษา” 

  ๖. ควรเพิ่มกรณีผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไมใหมีการนํามาคิดเปนภาระงาน 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การกําหนดภาระงานของผูดํารง 

  ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙  

  โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการ ใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ ตัวอยางครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง และ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ตัวอยาง

ครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง และ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ

สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับ

ที่ ...) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ประธานขอใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมกําหนดรายละเอียดของสีแดงใหชัดเจนและแจงผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รอง

อธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



๙ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ และมอบผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี  

และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ัง ท่ี 

๔/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที ่๔/๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙ .๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 
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