
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๘.  อาจารยณรงค คชภักดี ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๓ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานผลการสอบวัดทักษาดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ และประชาสัมพันธการสอบวัดทักษะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการสอบวัดทักษาดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธการสอบวัดทักษะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

แกนักศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารแกนักศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะเพ่ือการประกอบวิชาชีพดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับประชาชนในจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะเพ่ือ 

การประกอบวิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับประชาชนในจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๕ แจงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ชวงท่ี ๒) 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง (ชวงท่ี ๒) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพ่ือนําไปสู

การประกันคุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ของประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

ศูนยวัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพมหานคร จะขอจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ซ่ึงเปนการแสดงวงดนตรี

พ้ืนเมือง ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวางวันท่ี ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากมีกําหนดการชัดเจน  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะมีหนังสือแจงทุกหนวยงานทราบตอไป  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายละเอียดการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “ทําความดีดวยหัวใจ 

ลดภัยส่ิงแวดลอม” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)  

“ทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” โดยเปนการบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน สําหรับวัน เวลา และสถานท่ีจะทําทําพิธีลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว 

กองพัฒนานักศึกษาจะแจงใหทุกหนวยงานทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายละเอียดการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “ทําความดีดวยหัวใจ  

  ลดภัยส่ิงแวดลอม” ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๕.๒ โครงการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการ “การบําบัดรักษาและฟนฟูจิตใจเยาวชน

สมาชิกใครติดยายกมือข้ึน ตามแนวทางพระราชดําริโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

(TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 

  ผูช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการ “การบําบัดรักษาและ

ฟนฟูจิตใจเยาวชนสมาชิกใครติดยายกมือข้ึน ตามแนวทางพระราชดําริโครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการ “การบําบัดรักษาและฟนฟูจิตใจเยาวชน 

  สมาชิกใครติดยายกมือข้ึน ตามแนวทางพระราชดําริโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา 

  ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา 

  พรรณวดี” ตามเสนอ  

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

แนวปฏิบัติการดําเนินการดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรจัดทําเปนโครงการรวมกับสํานักงาน

อธิการบดี โดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ และผลลัพธ ใหชัดเจน และกําหนดให

นักศึกษามีสวนรวมในโครงการดังกลาวดวย 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และใหนําเสนอ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง “วันกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตร”ี 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง “วันกิจกรรม

นักศึกษา ระดับปริญญาตร”ี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง “วันกิจกรรมนักศึกษา  ระดับ 

  ปริญญาตรี” ตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕.๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๖ แกไขขอความจาก “ใหนายกสภา...” เปน “ใหสภามหาวิทยาลัย...” 

  ๒. ขอ ๖(๑) แกไขขอความจาก “รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย” เปน “ 

“อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย” 

  ๓. ขอ ๙ แกไขขอความจาก “ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ เปน 

ผูวินิจฉัยชี้ขาด  คําชี้ขาดของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด กรณีมีปญหาในทางปฏิบัติใหออกประกาศ

เพ่ิมเติมโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้” เปน “ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปน 

ผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้” 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษา 

   ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขและ 

   ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๒. มอบเลขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการเรียนรวม  

   พ.ศ. ... ท่ีแกไขเรียบรอยแลว เสนอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ 

   มหาวิทยาลัย พิจารณาตอไป 

 ๕.๖ (ราง) แผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะเขา

ศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษา

พิการท่ีคาดวาจะเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวา 

  จะเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 
 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๕.๗ การปรับโครงสรางการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการปรับโครงสรางการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงสรางการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษาตามเสนอ 

 ๕.๘ การปรับแกไขอัตราเบ้ียประชุมของกรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการปรับแกไขอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมของกรรมการ 

ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยใหเบิกจายเบี้ยประชุมไดเฉพาะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

สําหรับคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ใหดําเนินการเบิกจายเบี้ยประชุมไดเฉพาะผูทรงคุณวุฒิเทานั้น 

  ๒. ปรับแกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยใหปรับอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสอบสวน/คณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ดังนี้ 

   ๒.๑ ประธานกรรมการ ปรับจาก ๑,๕๐๐ บาท เปน ๖๐๐ บาท 

   ๒.๒ กรรมการ  ปรับจาก ๑,๒๐๐ บาท เปน ๕๐๐ บาท 

   ๒.๓ กรรมการและเลขานุการ ปรับจาก ๑,๒๐๐ บาท เปน ๕๐๐ บาท 

   ๒.๔ ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม ปรับจาก ๒๐๐ บาท เปน ๑๐๐ บาท 

   และใหดําเนินการเบิกจายไดเฉพาะผูทรงคุณวุฒิเทานั้น 

  ๓. ปรับแกการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งให

ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนี้ 

   ๓.๑ บุคคล ปรับจาก อัตราไมเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท เปน ๕๐๐ บาท 

   ๓.๒ คณะกรรมการ ในสวนของประธานกรรมการ ปรับจาก ๑,๕๐๐ บาท เปน 

๖๐๐ บาท และสวนของกรรมการ ปรับจาก ๑,๒๐๐ บาท เปน ๕๐๐ บาท 

  ๔. ใหยกเลิกการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล

เพ่ือบรรจุใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบ้ียประชุมของ 

  กรรมการ ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

 ๕.๙ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๓ ป 

พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

  ประธานไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๓ ป  พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต อาจารยสุภาภรณ มาชัยวงศ และ

อาจารยประนอม วงศหม่ืนรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต และคณะ ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๓ ป  

พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหปรับคุณลักษณะของนักเรียน วัตถุประสงค กลยุทธ และจุดออนจุดแข็ง  

ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๒. ปรับแผนกรอบอัตรากําลัง และแผนรายรับ-รายจาย ใหเปนไปตามสถานการณ

ปจจุบัน 

  ๓. ใหมีการปรับใชทรัพยากรรวมกันกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๓ ป  

  พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 ๕.๑๐ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 ๕.๑๑ การเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรของคณะวิทยาศาสตร ตามเสนอ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

 

 ๕.๑๒ การเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต 

  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเสนอ 

 ๕.๑๓ การมอบงบประมาณจากกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือ

สงเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการมอบงบประมาณจากกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรหารือรวมกับ

หนวยงานท่ีตองการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานโดยเบิกจายจากกองทุนของหนวยงานเพ่ือหาแนวทางใน

การดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการมอบงบประมาณจากกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๔ การเพ่ิมปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตรและสาขาวิชาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตรและสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชานิเทศศาสตรและสาขาวิชาการจัดการของคณะวิทยาการ 

  จัดการ ตามเสนอ 

 ๕.๑๕ การเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 



๑๐ 

มติ กบม. เห็นชอบการเพ่ิมปริญญาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบของคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๔/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
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