
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชมุโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายส ี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธ์ิ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๐. อาจารยประสงค หนอแกว ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๑. อาจารยอัคจร แมะบาน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 

๑๒. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๓.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย          กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ             กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักด์ิ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๙. อาจารยสมศักด์ิ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางาน ผูชวยเลขานุการ 

   ประชุมและเลขานุการ 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ผูชวยเลขานุการ 

๕. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏลำปาง 

๒. ผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏลำปาง 

๓. อาจารยสุคนธทิพย สุภาจันทร ผูชวยเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๔. อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง ผูชวยเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๖. อาจารยพงศวัชร ฟองกันทา อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๗. อาจารยออมทอง  พัฒนพงษ         อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๘. นางสาวเปรมกมล สานำ อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๙. นางสาวธิดารัตน ไชยยาสืบ อนุกรรมการและเลขานุการติดตาม ตรวจสอบ    

    และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยขจรศักด์ิ วงศวิราช อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพอใจ สิงหเนตร อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเนตรดาว โทธรัตน อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการ 

๑๓. อาจารยจิรประภา คำราช อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการ 

๑๔. อาจารยอัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการ   

ผูเขารวมประชุม (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนา บุญญประภา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏลำปาง 

๒.  บริษัท ซีดีจี ซสิเต็มส จำกัด 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ  

๑.๑ การเขารวมประชุมชี้แจงขอมูลรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประธานไดแจงที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผูชวยศาสตราจารย

พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี                      

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และนายวรากร เนือยทอง ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน ไดเขารวม

ประชุมช้ีแจงขอมูลรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖            

ตอสำนักงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๕,๔๘๘,๑๐๐ บาท                 

และจะนำเสนอตอคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาตามลำดับ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ตามที่ ได มี การประชุมคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๗ – ๑๘ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง  

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ งานมหกรรมแสดงสินคาและจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน อำเภอลี้                     

จังหวัดลำพูน “ฮวมฮีตฮอยมากอยเมืองลี”้ ครั้งที่ ๔ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา

คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงสินคาและจัดจำหนายผลิตภัณฑของชุมชน อำเภอลี้                    

จังหวัดลำพูน “ฮวมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้” ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ที่วาการอำเภอลี้                      

ในการน้ีจึงขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมพิธีเปดงานในวันดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒  สรุป ผลการใช จ าย งบป ระมาณ  ป ระจำป งบ ป ระมาณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำป งบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่  ๓ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ             



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่  ๓ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ การใชงานซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ติดต้ังในครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการใชงานซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธ์ิที่ติดต้ังในครุภัณฑคอมพิวเตอร  

โดยสืบเน่ืองจาก Adobe Systems Pte. Ltd จะขอเขาตรวจสอบในการดำเนินการ เรื่อง การใชโปรแกรม

ละเมิดลิขสิทธ์ิ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยไดตอบกลับไปยัง Adobe Systems Pte. Ltd แลว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

รายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ การดำเนินโครงการ “กินออผญา” (ออปญญา) ประจำป ๒๕๖๕ 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงการดำเนินโครงการ “กินออผญา” (ออปญญา) ประจำป ๒๕๖๕ โดยกำหนดขึ้นวันพฤหัสบดี                

ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา ๑๐.๓๐ น. เปนตนไป  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลโครงการยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพื้นเมือง               

สูการสรางมูลคาเพิ่ม ชุมชนตำบลปาซาง จังหวัดลำพูน 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลโครงการยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอพ้ืนเมืองสูการสรางมูลคาเพ่ิม 

ชุมชนตำบลปาซาง จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๔.๙ รายงานผลโครงการจัดทำฐานขอมูลชุมชนชางศิลปลานนาลำปาง - ลำพูน                   

และสมรรถนะภาคีเครือขาย 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลโครงการจัดทำฐานขอมูลชุมชนชางศิลปลานนาลำปาง - ลำพูน และสมรรถนะภาคี

เครือขาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๑๐  รายงานผลการเบิ กจ ายงบประมาณ สะสมตามแผนป ฏิบั ติ ราชการ                          

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่

ป ร ะ ชุ ม ท ร า บ ถึ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ส ะ ส ม ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร                          

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ กำหนดการพิธีไหวครู ประจำปการศกึษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให           

ที่ประชุมใหทราบถึงกำหนดการพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี               

ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๒ กำหนดการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุกลา

กาสะลอง” ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให           

ที่ประชุมใหทราบถึงกำหนดการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุกลากาสะลอง” 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม และรุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๖ - ๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๓ กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใตชื่อโครงการ กยศ.รวมใจ ปนโลหิต                               

ต อ ชี วิ ต เพื่ อ ม นุ ษ ย  ป ที่  ๙  เพื่ อ ถ ว า ย ร า ช ส ดุ ดี ส ม เด็ จ พ ร ะ บ รม ร า ช ช น นี พั น ป ห ล ว ง                              

“๙๐ พรรษา ๙๐ ลานซีซี” 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให           

ที่ ป ระ ชุม ให ท ราบถึ งกิ จกรรมการรับบริจาค โลหิ ต  ภายใต ช่ื อ โครงการ กยศ .รวม ใจ  ป น โลหิ ต                               



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

ตอชีวิตเพ่ือมนุษย ปที่ ๙ เพ่ือถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง “๙๐ พรรษา ๙๐ ลานซีซี”  

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๔ การแตงต้ังคณะกรรมการประจำสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให           

ที่ ประชุมใหทราบถึ งการแต ง ต้ั งคณ ะกรรมการประจำสถาบัน วิจัยและพัฒนา ซึ่ งไดดำเนินการ                     

ตามขอ ๕ - ๑๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คณะกรรมารประจำสวนราชการ                 

พ.ศ. ๒๕๕๔  เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณากรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย                   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณากรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ใน

การน้ีไดขออนุญาตที่ประชุมใหรองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง และผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี 

กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง และผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี กรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอรายละเอียดกรอบการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏลำปาง ในขอบเขตองคกรและตำแหนงงานที่ประเมิน โดยใหแยกออกจากหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  

มติ กบม.  เห็นชอบกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 

๕.๒ การพิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให            

ที่ประชุมพิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียด           

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหคณบดีทุกคณะ กำกับติดตาม            

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน ใหมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรอยางเครงครัด 

มติ กบม. เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๔                      

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 

๕.๓ การพิจารณาเอกสารแนวคิด (Concept Paper) ของหลักสูตรการจัดการบัณฑิต                     

สาขาวิชาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

เอกสารแนวคิด (Concept Paper) ของหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในการน้ีไดขอ

อนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพอใจ สิงหเนตร อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพอใจ สิงหเนตร อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการ นำเสนอ

รายละเอียดเอกสารแนวคิด (Concept Paper) ของหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                 

ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ให เพ่ิมสาระสำคัญครอบคลุมประเด็น ทั้ ง ๘ ขอ ของขอ ๗ ตามประกาศ                     

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 

๙ เมษายน ๒๕๖๕  

๒. ใหสำรวจความตองการของผูสนใจศึกษาที่มีตอหลักสูตร  

๓. ขอมูลการรับนักศึกษายอนหลัง ๓ ป ควรระบุจำนวนแผนรบั และจำนวนนักศึกษา

ที่สมัครเรียนดวย 

๔. เห็นควรใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

รางแบบฟอรมเอกสารแนวคิด (Concept Paper) เพ่ือใหหลักสูตรดำเนินการไปในรูปแบบเดียวกัน 

มติ กบม. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๔ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติงาน ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่  ๓                       

ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

๕.๕ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการ

จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบติังาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจำปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

อาจารยอัคจร แมะบาน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                   

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร   

๕.๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                   

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

อาจารยอัคจร แมะบาน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอให          

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                   

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                   

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

๕.๘ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

อาจารยอัคจร แมะบาน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                   

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๕.๙ การพิจารณายกเวนคาบำรุงการศึกษา นักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา    

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธ์ิ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณายกเวนคาบำรุงการศึกษา นักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ คน ตามขอ ๗(๒) และ ขอ ๑๔                

ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การใหทุนการศึกษาและการยกเวนคาบำรุงการศึกษา                

พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหยกเวนบำรุงการศึกษา นักศึกษาทนุในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ คน  

๕.๑๐ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธ์ิ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอให              

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครศุาสตร 

๕.๑๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ 

ของคณะครุศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธ์ิ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอให              

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓                

ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่๓                

ของคณะครุศาสตร 

๕.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจำปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารยประสงค หนอแกว ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให              

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๑๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารยประสงค หนอแกว ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให              

ที่ ประชุม พิจารณ ารายงาน ตัว ช้ี วัดตามแผนปฏิ บั ติราชการ ประจำป งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕.๑๔  รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓                         

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๕  รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓                         

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๖ โครงการกอสรางอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรปูสินคาเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการกอสรางอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินคาเกษตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

ที่ประชุมเห็นควรใหดำเนินการตามขอเสนอเดิม โดยขอรับเงินอุดหนุนจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดลำปางกอน หากผลการหารือไมสำเร็จใหดำเนินการเฉพาะในสวนงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย  

มติ กบม. ใหดำเนนิการเฉพาะในสวนงบประมาณทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

๕.๑๗ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบติังาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

๕.๑๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓                

ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

๕.๑๙ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่  ๓                       

ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบติังาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

ไตรมาสที่ ๓ ของสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

๕.๒๐ การพิจารณาจัดซ้ือโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส  

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในการน้ี              

ไดขออนุญาตที่ประชุมใหบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จำกัด เปนผูนำเสนอ 

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จำกัด นำเสนอรายละเอียดโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดซ้ือโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสอีกครั้ง  

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๕.๒๑ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕     

ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

๕.๒๒ การพิจารณาเขารวมประชุมสื่อสารสรางความเขาใจรวมกัน 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณาเขารวมประชุมสื่อสารสรางความเขาใจรวมกันกอนลงพ้ืนที่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ. ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหคณะครุศาสตรเขารวมประชุมสื่อสาร

สรางความเขาใจรวมกัน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน และใหพิจารณาเขารวมโครงการ

ความรวมมือระหวาง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรวมขับเคลื่อนโครงการสงเสริมการนำผลประเมินไปใช

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

มติ กบม. ๑. มอบใหคณะครุศาสตรเขารวมประชุมสื่อสารสรางความเขาใจรวมกัน                                                        

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รูปแบบออนไลน  

๒. ใหคณะครุศาสตรพิจารณาเขารวมโครงการความรวมมือระหวาง สมศ. กับสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อรวมขับเคลื่อนโครงการสงเสริมการนำผลประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕.๒๓ การพิจารณากำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และแผน                

การประชาสัมพันธหลกัสูตร ปการศกึษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณากำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และแผนการประชาสัมพันธหลักสูตร               

ปการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตร ีและแผนการประชาสัมพันธหลกัสูตร       

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๒๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให                   

ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบาย



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

เรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ กรณีหลักสูตรที่รับนักศึกษา

ไดตามแผนมีจำนวนผูเขาศึกษาไมถึง ๑๐ คน ตอเน่ืองกัน ๒ ป ใหคณะปดหลักสูตรหรือควบรวมหลักสูตรน้ัน            

กับหลักสูตรอ่ืนตามหลักวิชาการฯ ดังน้ี 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปริญญาตรี ๔ ป) ยุบรวมเปนวิชาเอก           

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ปริญญาตรี ๔ ป) ยุบรวมเปนวิชาเอก            

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

๖. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) วิชาเอก

เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒  

มติ กบม. เห็นชอบใหปดหลักสูตรตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดาน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ปริญญาตรี ๔ ป) ยุบรวมเปนวิชาเอก           

ในหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (ปริญญาตรี ๔ ป) ยุบรวมเปนวิชาเอก            

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล              

พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรบัปรุงจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

๖. ยกเวนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

วิชาเอกเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหงดรับนักศึกษา                

เพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                  

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดประชุม

ในวันพุธที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 

 

 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

  

 

 

 (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

 

 

 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 


	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
	-ไม่มี-
	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

