
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก  รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

บริการวิชาการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

วิชาการตางประเทศ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ติดตามการดําเนินการเรื่องครุยวิทยฐานะสําหรับหลักสูตรใหม 

  ประธานติดตามการดําเนินการเรื่องครุยวิทยฐานะสําหรับหลักสูตรใหม โดยขอใหคณบดี

ติดตามและเรงดําเนินการเก่ียวกับครุยวิทยฐานะใหเรียบรอย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๕ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๒  

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑  

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๓ 

 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. แกไขขอความจาก “คนดี คนเกง และคนมีความสุขพัฒนาสังคม” เปน “คนดี คนเกง 

มีความสุขและพัฒนาสังคม” 

  ๒. ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ ใหแกไขขอความจาก “...จริยธรรม มีทัศนคติท่ีถูกตอง...” 

เปน “...จริยธรรม มีวินัย มีทัศนคติท่ีถูกตอง...” 

  ๓. ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๖ ใหแกไขขอความจาก “คนมีความสุข ทักษะการใชชีวิตใน

สังคมท่ีดี และมีมนุษยสัมพันธ...” เปน “มีความสุข เปนพลเมืองเขมแข็ง มีทักษะการใชชีวิตในสังคมท่ีดี มี

มนุษยสัมพันธ...” 

  ๔. ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๗ ใหแกไขขอความจาก “พัฒนาสังคม เปนผูมีจิตอาสา...” 

เปน “พัฒนาสังคม เปนพลเมืองดี มีจิตอาสา ...” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 

 ๓.๒ รายงานการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการ

รับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑  

  ในการนี้ ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะวาในปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหมีการประกาศรับสมัคร

ทุกสาขา ในทุกรอบท่ีมีการประกาศรับสมัคร และหากสาขาวิชาใดมีจํานวนผูสมัครไมถึง ๑๐ คน ในป

การศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยจะงดประกาศรับสมัครในสาขาวิชานั้น 

มติ กบม. ๑. รับทราบการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๒. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนา

นักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ กอง

พัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๔.๒ ขอความรวมมือใหนักวิจัยท่ีไดรับงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๖๒ ดําเนินการกรอก

ขอมูลในระบบ NRMS 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดขอความอนุเคราะห

คณบดีขอความรวมมือใหนักวิจัยท่ีไดรับงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๖๒ ดําเนินการกรอกขอมูลในระบบ 

NRMS  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเช่ือมโยงกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. เพ่ือ

จัดทําแผนวิจัย “การทองเท่ียวชุมชนโดยผลิตภัณฑสรางสรรคเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ

จังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงกรอบนโยบายและยุทธศาสตร อววน. เพ่ือจัดทําแผนวิจัย  

“การทองเท่ียวชุมชนโดยผลิตภัณฑสรางสรรคเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลําปางและจังหวัด

ลําพูน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ ผลการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการพัฒนาโครงการขนาดใหญของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏตอรัฐบาล 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ผลการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในการพัฒนาโครงการขนาดใหญของมหาวิทยาลัยราชภัฏตอรัฐบาล

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ ผลการประชุมเพ่ือรับฟงการมอบนโยบายและการนําเสนอแนวคิดการประสานพลัง

ของมหาวิทยาลัยเครือขายภาคเหนือ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ผลการประชุมเพ่ือรับฟงการมอบนโยบายและการนําเสนอแนวคิดการประสานพลังของมหาวิทยาลัย

เครือขายภาคเหนือ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง 

ประจําป ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๖๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายบริหารประสานคณะท่ีจะเขารวม 

 ๕.๒ การแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ

และคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงิน 

คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ โดยปรับแกไขขอความในระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 

๒๕๖๑ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๗(๒) แกไขขอความจาก “ผูทําการสอน ตองมีชั่วโมงสอนเกิน ๑๕ ชั่วโมงตอ

สัปดาห แตไมเกิน ๒๑ ชั่วโมงตอสัปดาห และผูทําการสอนท่ีในสาขาวิชาเดียวกันมีจํานวนชั่วโมงการสอน

เฉลี่ยแลวทุกคนไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห โดยไมนําชั่วโมงสอนของผูบริหารมาเฉลี่ย” เปน “ผูทํา

การสอน ตองมีชั่วโมงสอนเกิน ๑๕ ชั่วโมงตอสัปดาห และผูทําการสอนท่ีอยูในสาขาวิชาเดียวกันมีจํานวน

ชั่วโมงการสอนเฉลี่ยแลวทุกคนไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมงตอสัปดาห โดยไมนําชั่วโมงสอนของผูบริหารมาเฉลี่ย 

ท้ังนี้ เบิกคาสอนไดไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห” 

  ๒. ขอ ๗(๓) แกไขขอความจาก “การสอนท่ีสามารถเบิกคาสอนเกินไดตองมีผูเรียน 

ท่ีลงทะเบียนเรียน ดังนี้” เปน “ผูทําการสอนท่ีสามารถเบิกคาสอนเกินไดตองมีผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 

ทุกกลุมเรียน ดังนี้” 

  ๓. ขอ ๗(๓) ๑) แกไขขอความจาก “ระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา ๒๕ คน” เปน 

“ระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา ๒๐ คน” 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ 

  และคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ ตามเสนอ 

 ๕.๓ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใน
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 ๖ 

การนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน ผูชวยศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน และ

ผูชวยศาสตราจารย Truong Thi Hang เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน และคณะ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการ

พัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ตรวจสอบตัวเลขในแผนการรับนักศึกษาและประมาณการรายรับ-รายจาย ใหถูกตอง 

  ๒. ทําหนังสือสอบถามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณีจํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ๓. ขอใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องของอัตราและงบประมาณใหชัดเจนและ

ครอบคลุม 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 ๕.๔ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม-

ศึกษา ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยภิญญาพันธุ พจนะลาวัลย เปนผูนําเสนอ  

  รองศาสตราจารยภิญญาพันธุ พจนะลาวัลย  ไดนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการ

พัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่อง

ของอัตราและงบประมาณใหชดัเจนและครอบคลุม 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

  โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษาป

การศึกษา ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ 
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 ๗ 

 ๕.๖ การแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณาการแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการดังกลาวจํานวน ๑ คน จากรายชื่อท่ีเสนอ ดังนี้ 

  ๑. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน 

  ๒. รองศาสตราจารยอนิรุจน มะโนธรรม 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการเลือกรองศาสตราจารยอนิรุจน มะโนธรรม 

เปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

มติ กบม. เห็นชอบใหรองศาสตราจารยอนิรุจน มะโนธรรม เปนกรรมการบริหารกองทุนวิจัยประจํา 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 ๕.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ... ในการนี้  ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยประภาพร  

แสนบุญเรือง เปนผูนําเสนอ  

  อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบั งคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับแกขอบังคับ

ดังกลาว ประกอบดวย 

  ๑. รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานกรรมการ 

  ๒. ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนรองประธานกรรมการ 

  ๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร และ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการ 

  ๔. อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง เปนกรรมการและเลขานุการ 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
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 ๘ 

 ๕.๘ ทบทวนการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนการกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๑.๒.๔ ใหตัดขอความ “การสอนท่ีสอนโดยใชภาษาตางประเทศตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดหรือการสอนหมูเรียนท่ีเปนนักศึกษาตางชาติเปนสวนใหญ” ออก 

  ๒. ขอ ๑.๒.๕ ใหแกไขขอความจาก “ไมเกิน ๑๒ โครงการ” เปน “ไมเกิน ๕ โครงการ” 

  ๓. ขอ ๑.๒.๗ ใหแกไขขอความจาก “ไมเกิน ๑๒ คน” เปน “ไมเกิน ๑๐ คน” 

  ๔. ขอ ๑.๒.๘ ใหแกไขขอความจากเดิม เปน “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ี

สามารถใชอางอิงในการพัฒนาการเรียนการสอนติดเปน ๒ ชั่วโมงตอเรื่อง ตอภาคการศึกษา” 

  ๕. ยายขอ ๒.๑ เปนขอ ๑.๒.๙ 

  ๖. ยายขอ ๒.๓ เปนขอ ๑.๒.๑๐ 

  ๗. ตัดขอ ๒.๔ ออก 

  ๘. ขอ ๒.๓.๓.๓ ใหแกไขขอความจากเดิม เปน “ผลงานวิจัยท่ีถูกนําไปตีพิมพเผยแพรใน

วารสารท่ีอยูในฐานขอมูลระดับชาติ (TCI/ACI) ท่ีมีคาวัดความถ่ีในการอางอิงบทความวารสาร (impact fac-

tors) (๑ เรื่อง/๕ หนวยชั่วโมง) 

  ๙. ตั้งแตขอ ๓ ให เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในวันท่ี ๒๕ 

กันยายน ๒๕๕๒ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๙ กรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ 

  รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและขอใหฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยจัดสงกรอบแนวคิดดังกลาวใหแตละหนวยงานเพ่ือพิจารณาและดําเนินการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒ 



 ๙ 

มติ กบม. เห็นชอบกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 

 ๕.๑๐ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารองคการ) 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารองคการ)  

ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย และผูชวยศาสตราจารยจตุรภัทร  

วงศสิริสถาพร เปนผูนําเสนอ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย และคณะ ไดนําเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารองคการ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่อง

ของอัตราและงบประมาณใหชัดเจนและครอบคลุม 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหาร 

  องคการ) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... 

ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยประภาพร แสนบุญเรือง เปนผูนําเสนอ  

  อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบั งคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ...  

  โดยใหนําเสนอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณา 

  ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๖๒ 

  ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒ 



๑๐ 

เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒ 
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