
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/

๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไขหนาท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ยอหนาท่ี ๑ ขอ ๑ บรรทัดท่ี ๒ ให

แกไขตัวเลขจาก “๒” เปน “๑” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๐ 

โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบริหารท่ีพัก

บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารท่ีพักบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับยอหนาท่ี ๑ เหตุผลความจําเปนใหชัดเจน 

  ๒. ขอ ๔ บรรทัดท่ี ๓ แกไขคําจาก “บุคคลกร” เปน “บุคลากร” 

  ๓. ขอ ๔ ปรับความหมายของคําวา “ท่ีพัก” ใหชัดเจนวาใหหมายรวมถึงอาคารใดบาง 

  ๔. ตัดขอ ๖ (๒) ออก 

  ๕. หมวดท่ี ๔ องคประกอบของคณะกรรมการ ควรใชคณะกรรมการชุดเดิมท่ีมีอยูแลว 

  ๖. ขอ ๒๐ ใหรวมกรณีขอหามในการเลี้ยงสัตวไวในขอ (วงเล็บ) เดียวกัน 

  ๗. ขอ ๒๑(๑) ใหแกไขคําจาก “ขาราชการหรือลูกจางประจํา” เปน “บุคลากร” 

  ๘. หมวด ๘ ตรวจสอบการอางถึงขอใหถูกตอง 

  ๙. ปรับขอความในขอ ๒๔ ใหม 

  ๑๐. แยกเกณฑการคิดคะแนนเปนเอกสารแนบทายประกาศ 

  ๑๑. ตรวจสอบและแกไขตัวเลขอารบิกใหเปนตัวเลขไทย 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบริหารท่ีพัก 

  บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และใหนําเสนอ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม 

๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ให ท่ีประชุมทราบถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ (ราง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึง (ราง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๘ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ  

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ คา Impact Factors วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม  

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงคา Impact Factors วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม  รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ รายงานผลโครงการการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลโครงการการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย ๒๕๖๐/

NACE2017: นวัตกรรมแหงการเรียนรู” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการเสนอของบประมาณการวิจัย

และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม

แบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ การเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยโครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ

พัฒนาจังหวัดลําปาง”  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงการเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยโครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาจังหวัด

ลําปาง” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๔.๑๓ ความกาวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใตโครงการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู (สสส.) 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม 

ทราบถึงความกาวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินนาอยู (สสส.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ การจัดสรางซุมจําหนายอาหารวางประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบวาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา โดยการสนับสนุนของบริษัทผึ้งนอยเบเกอรี่ 

จํากัด จะจัดสรางซุมจําหนายอาหารวางประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถใตตนจามจุรี 

หลังอาคารโรงยิม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ใหความเห็นชอบการขออนุมัติเงินรายไดคงคลังเพ่ือสมทบคากอสรางอาคารสํานักงาน

อธิการบด ี

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเงินรายไดคงคลังเพ่ือสมทบคากอสราง

อาคารสํานักงานอธิการบดี เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาท-

ถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขออนุมัติเงินรายไดคงคลังเพ่ือสมทบคากอสรางอาคารสํานักงานอธิการบดี  

 เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (ส่ีลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ และท่ีปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และท่ีปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 

  อํานวยการ และท่ีปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ 

พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. เห็นควรปรับแกไขชื่อขอบังคับจาก “การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ” เปน  

“การจัดการศึกษาพิเศษ” 

  ๒. ขอ ๓ ใหปรับความหมายของคําวา “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” จาก 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ” เปน “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ” 

  ๓. ขอ ๗ ใหแกไขคําจาก “ตอ” เปน “ตอง” 

  ๔. หมวด ๒ ใหแกไขชื่อหมวดจาก “คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร” เปน “การบริหารจัดการหลกัสูตร” 

  ๕. รวมความขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ไวเปนขอเดียวกัน 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ  

  พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ และ

ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ...  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขคําจาก “อัตราคนละ” เปน “อัตรา

คนละไมเกิน” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ  

  และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๕ การรวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการรวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหัวทุง

สามัคคี หมู ๘ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซ่ึงทางวัดไดกําหนดการทําบุญทอดกฐินสามัคคี  

ในวันจันทรท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอคิดเห็นวามหาวิทยาลัยควรหารือวัดหัวทุงสามัคคีเพ่ือ

กําหนดวันทําบุญทอดกฐินใหม เนื่องจากวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนวันหยุดราชการและเปนวันท่ีใกลเคียง



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๘ 

กับท่ีมหาวิทยาลัยตองเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง 

มติ กบม. เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ กําหนดผู รับ ผิดชอบการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชน 

ในสวนภูมิภาค (จังหวัดลําปาง)  

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ี ประชุ มพิ จารณ ากําหนดผู รับผิ ดชอบการจั ดงานพิ ธี ถวายดอกไม จั นทน ของภาคประชาชน 

ในสวนภูมิภาค (จังหวัดลําปาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะในการดําเนินการและการเขาไปมีสวนรวมใน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง 

ในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. เห็นควรใหกองพัฒนานักศึกษากําหนดมาตรการใหนักศึกษาทุกคนเขารวมงาน  

  ๒. เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมงาน 

  ๓. เชิญชวนและประชาสัมพันธใหประชาชนเยี่ยมชมการจัดสวนดาวเรืองบริเวณหนา

หอประชุมใหญ 

  ๔. ขอความรวมมือนักศึกษาวิชาทหารแตงชุดนักศึกษาวิชาทหารรวมงานและ

อํานวยการความสะดวกใหแกผูมารวมงาน 

  ๕. มอบสํานักงานอธิการบดีและสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเพ่ือถวายเปน

พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตครบ ๑ ป ใน

วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

มติ กบม. เห็นชอบกําหนดผูรับผิดชอบการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชน 

  ในสวนภูมิภาค (จังหวัดลําปาง) ตามเสนอ และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุม 

 ๕.๗ กําหนดสีอาคารสํานักงานอธิการบดี    

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณากําหนดสีอาคารสํานักงานอธิการบด ีโดยไดมีการเสนอไว ๒ แบบ ดังนี้ 

  ๑. สีท่ีผูออกแบบอาคารสํานักงานอธิการบดีไดออกแบบไว 

  ๒. สีท่ีผูรับจางกอสรางอาคารสํานักงานอธิการบดีเสนอมาใหม 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหใชสีตามท่ีผูออกแบบอาคารสํานักงานอธิการบดีไดออกแบบไว 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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