
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

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 

๘. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนนัทินา 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 

๑๖.  อาจารยณรงค คชภักด ี ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๒ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. หนาท่ี ๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ บรรทัดท่ี ๓ ใหเพ่ิมขอความจาก “...ลําปาง” 

รายละเอียดตาม...” เปน “...ลําปาง” และขอใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของดําเนินการตอไป รายละเอียดตาม...” 

  ๒. หนาท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ บรรทัดท่ี ๑ ให เพ่ิมขอความจาก “...ดาน

ศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดตาม...” เปน “...ดานศิลปวัฒนธรรม และขอใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของดําเนินการ

ตอไป รายละเอียดตาม...” 

  ๓. หนาท่ี ๙ มติระเบียบวาระท่ี ๕.๒ บรรทัดท่ี ๒ ใหแกไขคําจาก “ใย” เปน “ใน” 

  ๔. หนาท่ี ๑๐ มติระเบียบวาระท่ี ๕.๓ บรรทัดท่ี ๒ ใหแกไขคําจาก “ใย” เปน “ใน” 

 มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของ 

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

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๓ 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. การสอนในโรงเรียนสาธิตใหคิดภาระงานเทากับการสอนในระดับปริญญาตร ี

  ๒. การสอนในระดับปริญญาตรีท่ีสอนโดยใชภาษาตางประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดใหคิดภาระงานเทากับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา” 

  ๓. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตใหคิดภาระงานเทากับรองคณบด ี

  ๔. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตใหคิดภาระงานเทากับผูชวยคณบดี 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบรองอธิการบดีฝายบริหารดําเนินการแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

  โดยใหจัดทําเปนประกาศฉบับใหม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

เมษายน ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

วิทยาศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ โครงการรดน้ําขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เนื่องในวันสงกรานต 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

โครงการรดน้ําขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญทองถ่ินดานศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย 

เนื่องในวันสงกรานต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ กิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๙-๒๓ มิถุนายน 

และวันท่ี ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเวียงละกอน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะนําดอก

ดารารัตน (ดอกไมจันทน) ท่ีประดิษฐ จํานวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบใหกับจังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

  ในการนี้ อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดขอหารือ 

ท่ีประชุมเพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรมีการปลูกดอกดาวเรืองประดับภายในมหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลาท่ีมี

การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมอบดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) ท่ีประดิษฐ 

ใหกับจังหวัดลําปาง จํานวน ๒,๐๐๐ ดอก 

  ๒. ขอใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือประดับภายใน

มหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลาท่ีมีการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มติ กบม. รับทราบและมอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและผูอํานวยการสํานักศิลปะและ 

  วัฒนธรรม ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การนําเสนอผลการดําเนินงานและระดมความเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ภายใตความรวมมือการพัฒนางานวิจัยสูความเปนเลิศดานการพัฒนาชุมชนสังคมทองถิ่น ระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สกว. 

  อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการนําเสนอผลการดําเนินงานและระดมความเห็นเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานภายใตความ

รวมมือการพัฒนางานวิจัยสูความเปนเลิศดานการพัฒนาชุมชนสังคมทองถ่ิน ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ 

สกว. เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประจําไตรมาสท่ี ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประจําไตรมาสท่ี ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๔.๑๑ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ ผลการรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงผลการรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซ่ึงไดรับสมัครไปแลว ๒ รอบ ขณะนี้มีนักศึกษา

มารายงานตัวแลว จํานวน ๑,๕๑๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ หลักสูตรพัฒนาขาราชการครู 

  อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดขอความอนุเคราะหผูบริหาร

ชวยประชาสัมพันธหลักสูตรพัฒนาขาราชการครู ซ่ึงจัดโดยศูนย ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา หนวยพัฒนา คณะครุศาสตร โดยหากมีผูสนใจสามารถติดตอไดท่ีฝายบริหารวิชาการ คณะ 

ครศุาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ การงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีนักศึกษานอย 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซ่ึงประกอบไปดวยคณบดี ๖ คณะ ท่ีประชุมมีมติ

เก่ียวกับการรับนักศึกษาวาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาใดมีนักศึกษาไมถึง ๑๐ คน ติดตอกันยอนหลัง 

๓ ปการศึกษา (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐) จะงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น   

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้ง



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๗ 

คณะกรรมการดําเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา ดังนี ้

  ๑. ใหปรับกรรมการลําดับท่ี ๑๓ เปนลําดับท่ี ๗  

  ๒. เพ่ิมหัวหนาสํานักงานคณบดี เปนกรรมการ 

  ๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอกฎหมายท่ีอางในหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ขอท่ี ๓ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ดานการปองกันผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดจัด “เขตสูบบุหรี่”  

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดานการปองกันผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดจัด “เขตสูบบุหรี่” รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปางดานการปองกันผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดจัด “เขตสูบบุหรี”่ ตามเสนอ  
 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการกรณีท่ีมี

การฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  

แนวปฏิบัติการดําเนินการกรณีท่ีมีการฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการกรณี 

  ท่ีมีการฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๕.๔ พิจารณาคัดเลือกธนาคารผูมีสิทธิ์ใหบริการวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(เครื่อง EDC รับชําระเงินดวยบัตรเดบิต/เครดิต) 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือก

ธนาคารผูมีสิทธิ์ใหบริการวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC รับชําระเงินดวยบัตรเดบิต/

เครดิต)  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

  เปนธนาคารผูมีสิทธิ์ใหบริการวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC  

  รับชําระเงินดวยบัตรเดบิต/เครดิต) 
 

 ๕.๕ พิจารณาการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคูภาษาอังกฤษ) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดทําแบบฟอรมตอไปนี้ 

เปนเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคูภาษาอังกฤษ) 

  ๑. ใบสมัครงาน 

  ๒. แบบประเมินผูสอนสําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

  ๓. แบบฟอรมการกรอกคะแนนสําหรับอาจารยชาวตางชาติ 

  ๔. แบบฟอรมของงานวิชาการท้ังหมดท่ี เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา ตามขอเสนแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๖ พิจารณาโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนคร

เกมส” 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการจัดการ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส” รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส”  

  ตามเสนอ 
 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๙ 

 ๕.๗  พิจารณางบประมาณการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือครั้งท่ี ๓๐  

“เขลางคนครเกมส” 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณางบประมาณการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ งท่ี  ๓๐  

“เขลางคนครเกมส” ซ่ึงเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๐,๑๒๘,๔๓๐.๗๔ บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพัน- 

สี่รอยสามสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับลดกรอบงบประมาณตามความจําเปน

และเหมาะสม เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๙,๘๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหเบิกจายจากแหลงงบประมาณ ดังนี้ 

  ๑. เงินรายได จํานวน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๗ แหงๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปน

เงินจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

มติ กบม. เห็นชอบงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐  

  “เขลางคนครเกมส” เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๙,๘๐๐๐,๐๐๐ บาท (เกาลานแปดแสนบาทถวน) 

  โดยใหเบิกจายจากแหลงงบประมาณตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๘ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี...)  พ.ศ. ... 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี...)  พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี...)  พ.ศ. ... หารือในท่ีประชุม 

  คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๑๐ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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