
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๓  วันพุธที่ ๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 

วันพุธที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๒๑.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
  
๒๒. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร  จันทรมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน หัวหน้างานนิติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เตรียมการต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ประธานแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึ งเรื่ องเตรียมการต้ อนรับ  การลงพ้ืนที่                     
ของศาสตราจารย์พิเศษ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยก าหนดกิจกรรม จ านวน ๒ วัน ทั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียม             
ความพร้อมในการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๑๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ – ๒๑  

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและให้การสนับสนุนด าเนินโครงการ วิทยาศาสตร์  
พลังสิบ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและให้การสนับสนุน
ด าเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวาระส าคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม             
ให้มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยโครงการมุ่งพัฒนาสมรรถนะ (Competencies) 
นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการหลักสูต ร (Curriculum)                 
และเครือข่ายพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน (Peer learning Network) รายละเอียด              
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้ ง            
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓                            
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์               
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จ านวน ๑,๕๒๙ คน เวลา ๑๖.๓๑ - ๒๐.๐๐ น. จ านวน ๔๔๖ คน                      
และมีผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จ านวน ๕,๗๐๒ คน เวลา ๑๖.๓๑ - 
๒๐.๐๐ น. จ านวน ๗๙๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๔ .๔ รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อว. ที่ มี มูลค่า            
ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ อว. ที่มีมูลค่า            
ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานติดตั้งเครือข่ายไร้สาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานติดตั้งเครือข่ายไร้สาย รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึง การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญา             
ของแผ่นดิน” ในวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๗ การเสนอโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณ ในโครงการยุวชนอาสา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าโครงการยุวชนอาสาให้นักศึกษาเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ จ านวนเงินไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยละ ๕ โครงการ   

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการเสนอโครงการในครั้งนี้ ก าหนดให้ส่งโครงการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓                  
และประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกันยายน ๒๕๖๓     

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๘ เร่งเบิกจ่ายเงินการด าเนินงานวิจัย  

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงงบวิจัย งบประมาณรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แต่ละคณะ ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ       
ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น ขอให้เร่งด าเนินการ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ระบุไว้          
ในสัญญาและประสงค์จะขอขยายเวลาการท าวิจัย พร้อมแนบแผนการด าเนินงานและเหตุผลประกอบ               
การพิจารณา เพ่ือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ การส่งข้อเสนอ



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

โครงการวิจัย และอัตราการจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ (๑๑) ส่วนผู้ได้รับทุนหากไม่อาจท า
การวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสัญญา ให้ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบ เพ่ือขอขยายระยะเวลาท าการวิจัย  

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๙ โครงการประชุมสัมมนา การบริหารและพัฒนางานวิชาการให้ทันต่อสภาวะของ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้ก าหนดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนา การบริหารและพัฒนางานวิชาการให้ทันต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน                 
เพ่ือให้คณาจารย์ได้ทราบถึงทิศทาง แนวทางการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ในวันพุธที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์                     
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ วิ ไลลักษณ์  พรมเสน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

ที่ ป ระชุ มมี ข้ อ เสนอแนะให้ มี การป รับ แก้ การจัดล าดั บ วุฒิ การศึ กษ า                      
ให้ไปในทิศทางเดียวกันในแบบฟอร์มประวัติของคณะกรรมการประจ าคณะ แก้ไขแบบฟอร์มประวัติ              
ของของหัวหน้าส านักงานคณบดี และแนบเอกสารกระบวนการคัดเลือกกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์                      
และสงัคมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ ให้ด าเนนิการแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาต่างชาติ (รหัสนักศึกษา ๖๒) ภาคเรียน
ที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๗,๐๐๐ บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณั ฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                     
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาต่างชาติ (รหัสนักศึกษา ๖๒) ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาต่างชาติ (รหัสนักศึกษา ๖๒) ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๗,๐๐๐ บาท  



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาใหม่) ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๙,๐๔๐ บาท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณั ฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                     
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาใหม่) ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๙,๐๔๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบอนุมัติแผนงบประมาณนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาใหม่) ภาคเรียนที่ ๑                  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒๙,๐๔๐ บาท 

๕.๓ การพิจารณาเข้าร่วมการรับสมัครนักศึกษาในระบบคัดเลือกกลางบุคคล               
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเข้าร่วมการรับสมัครนักศึกษาในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. ไม่เข้าร่วมการรับสมัครนักศึกษาในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๔ พิจารณากระบวนการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔                             
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบท่ี ๑ ..................) 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณากระบวนการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏล าปาง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ ..................) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้   
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑ ..................) แก้ไขเป็น “ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔” 
 ๒. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา การสอบคัดเลือก 
 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

 - หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  และการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ                     
ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก 
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดนตรี จากเดิม “ผู้สมัครก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖             
หรือเทียบเท่า ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น” แก้ไขเป็น “มีความสามารถในการเล่น
เครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น”  
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ                
จากเดิม “ผู้สมัครก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า นักศึกษาสามารถ Download ใบรับรองทักษะด้านศิลปะและ                
การออกแบบประกอบเอกสารสมัครสอบ” แก้ไขเป็น “มีหนังสือหรือเอกสารแสดงความสามารถทักษะ
ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบเอกสารสมัครสอบ” 
 - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก 
 - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชาออก 
 - หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง                  
ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะออก 
 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเดิม “ผู้สมัคร
ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๔ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 
๒.๕๐ ขึ้นไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่ เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน           
และคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม หรือผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ” แก้ไขเป็น “ก าลังศึกษาหรือส าเร็จในการศึกษาแผน               
การเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม”  
 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟิสิกส์ จากเดิม “ผู้สมัครก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                 
หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๔ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป มีพ้ืนความรู้ทาง วิทย์ - 
คณิต หรือผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)              
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไปมีพ้ืนความรู้ทาง วิทย์ - คณิต” แก้ไขเป็น “มีพ้ืนความรู้ทาง วิทย์ - คณิต” 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก และไม่มีการสอบสัมภาษณ์ 
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน              
จากเดิม “ผู้สมัครก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)               
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๔ ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป มีพ้ืนความรู้ทาง วิทย์ - คณิต หรือผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ขึ้นไปมีพ้ืนความรู้ทาง 
วิทย์ - คณิต” แก้ไขเป็น “มีพ้ืนความรู้ทาง วิทย์ - คณิต”  
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และธุรกิจระหว่างประเทศ ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก  
 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก     
จากเดิม “ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือเทียบเท่า หรือก าลั งศึกษา                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ส่งผล                      
ต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์จะต้องใช้ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ *หมายเหตุ  
เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียน
ภาคทฤษฎี ในมหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง” แก้ ไขเป็น “ต้องมีสุขภาพแข็งแรง                      
และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์จะต้องใช้ใบตรวจสุขภาพ                     
ที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ *หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)                   
และบริษัทในกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง” 
 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะ
สาขาวิชาออก 
 - ห ลั ก สู ต รนิ เท ศศ าสต รบั ณ ฑิ ต  (น ศ .บ .)  ส าข าวิ ช านิ เท ศ ศาส ต ร์                       
ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต            
และการออกแบบเซรามิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร                  
และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก 
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต (วศ.บ .)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                    
ให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาออก ไม่มีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร จากเดิม “ผู้สมัครก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า มี พ้ืนความรู้ทาง                  
วิทย์ - คณิต หรือผู้สมัครส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า มีพ้ืนความรู้ทาง       
วิทย์ - คณิต” แก้ไขเป็น “มีพ้ืนความรู้ทาง วิทย์ - คณิต”  
  ๓ . ข้อ ๕  การคัด เลื อก แก้ ไขเป็น  “ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ทธิ์คั ด เลือก                  
และการคัดเลือก”  
  จากเดิม ๕.๑  ทุกหลักสูตร จะพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
สมัคร และสอบคัดเลือกตามที่ก าหนดในข้อ ๒. แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
คัดเลือก ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th  
หรือ  http://lprumis.lpru.ac.th/enroll” 
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  จากเดิม ๕.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชาต้องเข้าสอบวิชา
วัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
ในวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ทางเว็บ ไซต์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง  www.lpru.ac.th                    
หรือ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll แก้ไขเป็น “หลักสูตรที่มีการสอบคัดเลือก ตามข้อ ๒. ในวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ” 
 ๔.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และระดับ
ปริญญาตรี ๒ ปี  (ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ มอบให้รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล                      
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ตรวจสอบและกลั่นกรองอีกครั้ง   

มติ กบม. เห็นชอบ โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าบ ารุง
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา              
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๖ พิจารณายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรนักศึกษาทุนการศึกษา              
เฉลิมราชกุมารี  

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

๕.๗ การพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๕.๘ การจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด              
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๙ การใช้จ่ายเงินที่เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ที่ต้องท าการกันเงินเหลื่อมปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายเงินที่เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ที่ต้องท าการกันเงิน
เหลื่อมปี โดยอ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน             
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓              
การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ ๒๐ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด                  
ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น หากมีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่าย
ข้ามปี งบประมาณต้องท าการกันเงิน เหลื่อมปี  โดยเสนอให้อธิการบดี เป็นผู้อนุมั ติและรายงาน                  
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

ทั้งนี้ ประธานได้เสนอให้ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเหตุผล  
และความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณต้องท าการกันเงินเหลื่อมปี  โดยอ้างถึงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้             
ในกรณีที่มีปัญญาเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินรายได้ และการบริหารเงินตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดี                  
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ท าบันทึกข้อความขอกันเงินเหลื่อมปี                

โดยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่าย                 
ข้ามปีงบประมาณ 

๒. โครงการ/กิจกรรม ที่จะขอกันเงินเหลื่อมปี ต้องได้รับการอนุมัติงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว และได้มีการด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน 

๓. ก าหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาโครงการ             
ที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

มติ กบม. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้น าเรื่องการขอกันงบประมาณเหลื่อมปี               
ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๐/๑๕๖๓                
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๑ 

๕.๑๐ พิจารณาราคาเสื้อพื้นเมือง ตราสัญญาลักษณ์ครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาราคาเสื้อพ้ืนเมือง ตราสัญญาลักษณ์ครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏล าปาง  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้จ่ายค่าเสื้อพ้ืนเมือง ตราสัญญาลักษณ์ครบรอบ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในครึ่งราคาของราคาเสื้อ และสามารถเลือกแบบเสื้อได้  

มติ กบม. เห็นชอบให้จ่ายค่าเสื้อพื้นเมือง ตราสัญญาลักษณ์ครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ในครึ่งราคาของราคาเสื้อ และสามารถเลือกแบบเสื้อได้ โดยมอบให้งานจัดการ
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ส ารวจความต้องการเสื้อของบุคลากร 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (นายจตุพร  จันทรมา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้บันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


