
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

                     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ 

วันที ่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 
   พัฒนาระบบกายภาพ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   บัณฑิตศึกษา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
   และสภามหาวิทยาลัย 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๑. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่ กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ      กรรมการ 
   สังคมศาสตร์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๒๐.  นายจตุพร จันทรมา ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๒ 
๒๒. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. นางกิ่งดาว ปัดเปา หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๐ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงาน 
การประชุมมีจ านวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๗ 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ โดยไมม่ีการแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ของ 
กองพัฒนานักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจ าเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๓ 
 ๔.๒ การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์อบรมและการศึกษา
ต่อเนื่อง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์
อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหมด ๓ หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ  

 ๔.๓ ก าหนดการติดตามและประเมินผลงานคณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงก าหนดการติดตามและประเมินผลงานคณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 
  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ ดังนี้  
  ๑. จากวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  ๒. จากวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ โครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ : 
ศิลปะการแสดง” 

  อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดง” ซึ่งก าหนดจัด
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  
แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนน้อย จึงขอเลื่อนก าหนดการจัดโครงการดังกล่าวออกไปก่อน  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ กิจกรรม “พิธีไหว้ครูล้านนา และพิธีกินอ้อผญ๋า (อ้อปัญญา) ประจ าปี ๒๕๖๑” 

  อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงกิจกรรม “พิธีไหว้ครูล้านนา และพิธีกินอ้อผญ๋า (อ้อปัญญา) ประจ าปี ๒๕๖๑” ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๔ 
 ๔.๖ การจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” รุ่นที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” รุ่นที่ ๗ ประจ าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ การจัดกิจกรรมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ 
“นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาจังหวัดล าปาง” 
  นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการจัดกิจกรรมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ“นวัตกรรมการจัดการงานวิจัย
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาจังหวัดล าปาง” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์งานวิจัย และการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อ 
การวิจัยเชิงรับใช้พื้นที่ ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัด
ล าปาง” และโครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
  นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์งานวิจัย และการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพ่ือการวิจัยเชิงรับใช้พ้ืนที่ 
ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาจังหวัดล าปาง” และโครงการการวิจัยและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๕ 
 ๔.๑๑ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ไตรมาสที่ ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส 
ที่ ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่  ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส าหรับประชาชนในจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพ่ือการประกอบวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับประชาชนในจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ การด าเนินงานการขยายระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ประชุมทราบถึงการด าเนินงานการขยายระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 
๓ งาน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๖ 
 ๔.๑๖ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะครุศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๙ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ของคณะครุศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๐ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ งานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าไตรมาสที่ ๑ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๗ 
 ๔.๒๑ การตั้งธรรมหลวง 

  อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงของจังหวัดล าปาง โดยมีผู้สนใจร่วม
ท าบุญเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๙,๙๓๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
ความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑   

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ในองค์ประกอบของกรรมการ
ตามข้อ ๙(๔) และ (๕) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย 
พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้ 
  ๑. องค์ประกอบตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสาขา
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  จ านวนหนึ่ งคน สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวนหนึ่ งคน 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์อภิรักษ์  เพียรมงคล และศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์  
  ๒. องค์ประกอบตาม (๕) ตัวแทนจากคณาจารย์ซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์  จ านวนสองคน ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ  วิงวอน  และ 
รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยตามเสนอ 

 ๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภค
ส าหรับบ้านพัก ห้องพัก และอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อ านวยการกองกลาง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภคส าหรับบ้านพัก ห้องพัก และอาคาร
หอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๘ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าควรมอบผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
และผู้อ านวยการกองกลางประสานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและน้ าประปา และศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานรวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการปรับอัตราค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว และน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

มติ กบม. เห็นชอบผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีและผู้อ านวยการกองกลางด าเนินการ 
  ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพิ่มเติม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๐)  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๐) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม  
  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ตามเสนอ  

 ๕.๔ ขอหารือการนับวันครบก าหนดและการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

  นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ขอหารือการนับวันครบก าหนด 
และการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มสัญญายืมเงินและ
ให้มีการด าเนินการและปฏิบัติเกี่ยวกับการนับวันครบก าหนดและการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีปรับแก้แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 
  และให้มีการด าเนินการและปฏิบัติเกี่ยวกับการนับวันครบก าหนดและการส่งคืนเงินยืม 
  ทดรองจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน 
  ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๕.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ...  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 
  ๑. ให้เพ่ิมค านิยามค าว่า “รายวิชาภาคทฤษฎี” 
  ๒. แก้ไขค าว่า “ภาคการศกึษา” เป็น “ปีการศึกษา” 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑ 

๙ 
๓. ให้ตัดข้อ ๒๒ ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนเสนอคณะกรรมการ 
ยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

๕.๖ การตั้งจุดให้บริการเครื่อง Double A Fast Print 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ได้เสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาการตั้งจุดให้บริการเครื่อง Double A Fast Print โดยได้ก าหนดจุดจ านวน ๔ จุด ได้แก่
อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร ๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๔๕ และอาคาร
บริการวิชาการ ๕ ชั้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบจุดให้บริการเครื่อง Double A Fast Print ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แจ้งที่ประชุมทราบก าหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดประชุมในวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น. 

(นางกิ่งดาว  ปัดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ ผู้อ านวยการกองกลาง  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


