
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตน เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  นางสาวฉันทาพัฒน สมปาน ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๓๗  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในระหวางวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

มหาวทิยาลัยเปนสถานท่ีจัดการสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๓๗ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ การนําเสนอแผนและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการ

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ไดเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ เขารวม

สัมมนาเพ่ือรวบรวมขอมูลดานการอุดมศึกษาของประเทศเชิงพ้ืนท่ีในแตละภูมิภาค มาวิเคราะหและ

สังเคราะหรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง 

ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เปนประธาน 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๙ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



 ๓ 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๕ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

กองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑  

  ในการนี้ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอเชิญ

ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสารวมโครงการจิตอาสาบานนาอยูนามองโดยจะเปนกิจกรรมทํา

ความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๖๓ ซ่ึงไดมอบหมาย

ใหนายวีรศักดิ์ ของเดิม เจาหนาท่ีสังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เขารวมประชุมการจัดงานดังกลาว  

เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๔.๓ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายการงบลงทุน (ครุภัณฑและส่ิงกอสราง) ท่ีคาดวาจะไดรับป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายการงบลงทุน (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) ท่ีคาดวาจะไดรับปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

  ประธานไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีและผูอํานวยการกองกลางเชิญ

หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณงบลงทุนดังกลาวประชุมเพ่ือหารือแนวทางและการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางให

เปนไปตามระเบียบ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ สรุปการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แยกตามแหลงเงิน) 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แยกตาม 

แหลงเงิน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

  ประธานขอใหผูบริหารหนวยงานติดตามและเรงรัดการดําเนินการเบิกจายใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติราชการ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและบริษัทศรีไทย  

ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและบริษัทศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

ซ่ึงสนับสนุนโดยนายสนั่น อังอุบลกุลรวมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ 

เอส) ประเทศไทย โดยจะจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาชาวเวียดนามเพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและ

วัฒนธรรมไทยระยะสั้น และการประชุมหารือแนวทางความรวมมือดานวิชาการกับผูบริหารบริษัทศรีไทย 

ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 

๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๔.๗ แจงดับกระแสไฟฟา 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบงาในวันท่ี 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. และระหวางเวลา ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. การไฟฟา

สวนภูมิภาค จังหวัดลําปาง จะดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณแรงสูงชํารุดในระบบจําหนวยวงจรไฟฟาท่ี ๕ สถานี

ไฟฟาลําปาง ๒ ดังนั้นจึงตองดับกระแสไฟฟาชั่วคราวในวันและเวลาดังกลาว  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ หารือขอรองเรียนของนักศึกษา 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

หารือขอรองเรียนของนักศึกษากรณีปท่ีสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและธุรกิจ

ระหวางประเทศ รหัส ๖๒ ซ่ึงนักศึกษาไดเริ่มเรียนตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ ในสาขาวิชาการจัดการ โดยใน

เบื้องตนไดหารือรวมกับระหวางนักศึกษา ผูปกครอง อาจารยประจําหลักสูตร และคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการและไดขอตกลงเรียบรอยแลว 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบหมายใหคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการติดตามผลและใหมีการดําเนินการอยางเครงครัด 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการจัดทํามาตรฐาน 

ผลการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการจัดทํามาตรฐาน 

ผลการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการจัดทํามาตรฐาน 

  ผลการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 ๕.๓ โครงการสวัสดิการไอทีเอ้ืออาทรสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการสวัสดิการไอทีเอ้ืออาทรสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นชอบในหลักการและใหดําเนินการ 

ดังนี้ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



 ๖ 

  ๑. เห็นชอบใหใชเงินกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. เง่ือนไขสําหรับบุคลากรท่ีจะเขารวมโครงการ ประกอบดวย 

   ๒.๑ ตองไมเปนลูกหนี้คงคางจากโครงการเกา 

   ๒.๒ ยอดเงินเดือนคงเหลือสุทธิไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของรายรับ 

   ๒.๓ ใหคิดดอกเบี้ยรอยละ ๑ บาทตอป 

   ๒.๔ ใหมีผูคํ้าประกัน 

   ๒.๕ ดําเนินการหักเงินเดือนถัดจากเดือนท่ีไดรับของ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ พิจารณารางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา พิจารณารางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับนายวินัย อินทะจันทร 

นักศึกษาชั้นปท่ี ๕ สาขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหไดรับการยกเวนคาบํารุง

การศึกษาตามขอ ๗(ข)(๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๗ และเปนไปตามขอ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุง

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ กบม. เห็นชอบใหไดรับการยกเวนคาบํารุงการศึกษาตามขอ ๗(ข)(๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๕.๕ การขอรับพระราชทานหมวก ผาพันคอจิตอาสาพระราชทาน วปร. และลงทะเบียน

เปนจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดีดวยหัวใจ” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอรับพระราชทานหมวก ผาพันคอจิตอาสาพระราชทาน วปร. และ

ลงทะเบียนเปนจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดีดวยหัวใจ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบตามเสนอ 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมี ๒ โครงการ ในงบประมาณโครงการละไมเกิน ๑๐ ลานบาท ดังนี้ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



 ๗ 

  ๑. โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายไรสาย 

  ๒. โครงการซอมแซมและปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 

  ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูนําเสนอโครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขาย

ไรสาย และผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป เปนผูนําเสนอโครงการ

ซอมแซมและปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ - หมายเลข ๕.๖.๒  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาโครงการซอมแซมและปรับปรุงอาคารและ

ภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยใหเพ่ิมงานปรับปรุงฐานเสาธงหนาหอประชุมใหญและปรับรูปแบบโตะและเกาอ้ี

ใหเหมาะสมกับการใชของนักศึกษา 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใหมี 

  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ การอนุเคราะหท่ีนั่งการศึกษาเปนกรณีพิเศษและ/หรือสนับสนุนทุนคาเลาเรียน  

โดยการยกเวนคาเลาเรียน ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี ๓ ป

การศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

การอนุเคราะหท่ีนั่งการศึกษาเปนกรณีพิเศษและ/หรือสนับสนุนทุนคาเลาเรียน โดยการยกเวนคาเลาเรียน 

ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหมีการแตงตั้งผูประสานงานและขอให

คณะทุกคณะพิจารณาอนุเคราะหคณะละ ๒ ท่ีนั่ง และใหแจงไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการในสวน

ท่ีเก่ียวของตอไป  

มติ กบม. เห็นชอบและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) ในการนี้ ไดขออนุญาต 

ท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการพัฒนา

หลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) ตามเสนอ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 



๘ 

๕.๙ รายงานผลตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

สํานักงานอธิการบดี 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ สํานักงานอธิการบดี 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหตรวจสอบตัวเลขเปาหมายและผล 

การดําเนินงานใหสอดคลองกัน 

มติ กบม. เห็นชอบโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๒๐/๒๕๖๒ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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