
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๓ ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลกัษณ พรมเสน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. นายวีระชัย รินดวงดี ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  นายจตุพร จันทรมา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 

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  

๔/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ โดยใหมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ยอหนาท่ี ๒ ใหเพ่ิมขอความ “ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมวาควรมีการทดสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาดวย” 

  ๒. ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ใหแกไขมติ กบม. จาก “รับทราบ” เปน “รับทราบและมอบ

รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของท่ีประชุม” 

  ๓. ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ยอหนาท่ี ๒ ใหเพ่ิมขอความ “ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมวาเห็นควรเพ่ิมภาระงานใหอาจารยในกรณีท่ีอาจารยเขารวมโครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

และไดดําเนินการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส” 

  ๔. ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ ใหแกไขมติจาก “รับทราบ” เปน “รับทราบและมอบ

มหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาปรับเพ่ิมภาระงานใหอาจารยในกรณีท่ีอาจารยเขารวมโครงการจัดทํา

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส และไดดําเนินการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส”    

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

เมษายน ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ ขอเปล่ียนแปลงปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๔.๙ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไต รม าส ท่ี  ๒  ของคณ ะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะครุศาสตร 

  นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะครุศาสตร 

  นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๔.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ แจงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๔.๑๙ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๐ รายช่ือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ รายงานการประชุมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการประชุมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยขอใหทุกหนวยงานเสนอโครงการเพ่ือเขารวม

กิจกรรมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๒ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาธนาคารออมสินรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง 

จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยไดจัดหลักสูตรฝกอบรมผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและผูสนใจท่ัวไป 

“ความรู สูอาชีพ พรอมเงินทุน” จึงขอประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารวมโครงการ โดยสามารถติดตอสอบถาม

รายละเอียดไดท่ีศูนยอบรมและการศึกษาตอเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

 ๔.๒๓ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณ

ตามโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยโครงการท่ีจะเสนอของบประมาณจะตองเปนโครงการท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับโครงการหลัก ๕ 

โครงการ ดังนี้ 

  ๑. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกปญหาความยากจนของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

  ๒. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP 

  ๓. โครงการสงเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเอง

และผูอ่ืน 

  ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๕. โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ สําหรับนักศึกษา ครู

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจําป จํานวน ๒ รอบ คือระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม-๓๑ มีนาคม และระหวางวันท่ี ๑ เมษายน-๓๐ 

กันยายน และจากการตรวจสอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพบวา

การใหคะแนนพฤติกรรมการมีจิตอาสามีความแตกตางกัน เห็นควรพิจารณาแนวทางการประเมินใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือความเปนธรรมแกบุคลากร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัย

ควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับแกแบบประเมินและเกณฑภาระงานใหมในประเด็นตอไปนี้ 

  ๑. ระยะเวลาท่ีใหหนวยงานสงแบบประเมินถึงมหาวิทยาลัย 

  ๒. กรณีการใหคะแนนจิตอาสา ควรมี เกณฑ ท่ีวัดไดจริง และกําหนดเกณฑ 

การพิจารณาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

  ๓. ปรับเกณฑการใหคะแนนสําหรับอาจารยท่ีทํางานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและใหมีการดําเนินการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ 

คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน

นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยไดพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ

คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ แลวนั้น จากการประชุม

ดังกลาวคณะกรรมการฯ ไดใหหลักการเพ่ือใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

  ๑. ผูทําการสอนท่ีจะมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนก็ตอเม่ือผูทําการสอนใน

สาขาวิชาเดียวกันมีชั่วโมงการสอนเฉลี่ยแลวไมนอยกวา ... ชั่วโมง 

  ๒. ผูทําการสอนตองมีชั่วโมงการสอนไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอสัปดาห ท้ังนี้ตาม

หนังสือ สกอ. ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๐๘๖ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๖ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรกําหนดใหผูทําการสอนตองมี

ชั่วโมงการสอนไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอสัปดาห ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ... ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มติท่ีประชุมคณะกรรมการผูประสานงานบัณฑิตศึกษา  

สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ท่ี ๓๔๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดเห็นชอบใหจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๑๓ ใหเพ่ิมคําวา “/การคนควาอิสระ” ตอทายคําวา “วิทยานิพนธ” 

  ๒. ขอ ๑๙ ปรับจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

  ๓. ขอ ๑๙(ข)(๒) ยอหนาท่ี ๒ ใหแกจํานวนจาก “๓๐ คน” เปน “๑๐ คน” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

  บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคาร

หอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

งบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย ในการนี้ไดขออนุญาตใหนางวิมลพรรณ 

ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง เปนผูนําเสนอ 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ไดนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความ

เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหผูอํานวยการกองกลางตรวจสอบจํานวน

เงินและคําชี้แจงประกอบการคํานวณงบประมาณใหถูกตองและชัดเจน 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคารหอพักบุคลากร 

  มหาวิทยาลัย โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



๑๑ 

เลิกประชุม ๑๒.๑๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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