
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร   รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๒. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๓.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ  

๑๖. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ             กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๘. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย          กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางาน ผูชวยเลขานุการ 

   ประชุมและเลขานุการ 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๕. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๖.  นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสิริรัตน วาวแวว อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๒. อาจารยนิชธาวัลย ฟูคำ อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๓. อาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๔. อาจารยสุพรรณิการ วงศสุตา อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๕. อาจารยสุกัญญา แซโก อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๖. นายสุรกิจ อินมณี วิศวกรไฟฟา 

๗.  นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหนางานประชาสัมพันธ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

-ไมมี- 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๖ – ๑๓ 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑๕ – ๒๙ 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแกไขมติ           

ในระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔ ขอ ๖ เปน “ยกเวนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหงดรับนักศึกษา เพ่ือเตรียม

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตอไป”  

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ การปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการ

องคกรตนแบบสวมหมวกนริภัย ๑๐๐% 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการองคกรตนแบบสวมหมวก

นิรภัย ๑๐๐% รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

๔.๒ คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี ๑๘๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทำขอมูลรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเตรยีมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงให             

ท่ีประชุมทราบถึงคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี ๑๘๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำขอมูล

รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๓  บั น ทึ กข อ ต ก ล งค วาม ร วม มื อ ระห ว า งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป า ง                       

รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดลำปาง ในการจัดทำโครงการงานกอสรางอาคารโรงงานนวัตกรรม              

แปรรูปสินคาเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมกับ องคการบริหาร 

สวนจังหวัดลำปาง ในการจัดทำโครงการงานกอสรางอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินคาเกษตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

๔.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

๔ .๗  รายงาน ผล โค รงก ารป รับ ป รุ งข อ มู ล ใน ระบ บสารสน เท ศ ให ทั น ส มั ย                                

การจัดทำพิพิธภัณฑเสมือนจริง “หออัตลักษณลำปาง” 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลโครงการปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศใหทันสมัย การจัดทำพิพิธภัณฑเสมือนจริง 

“หออัตลักษณลำปาง” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงต้ังคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

๔.๙ การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไปใชในหนวยงาน 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงการนำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส ไปใช ในหนวยงาน                      

เนื่องดวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชในงาน

บริหารท่ัวไป ซ่ึงขณะนี้ไดขยายผลไปยังหนวยงานภายใน ๒ หนวยงาน ไดแก คณะวิทยาศาสตร และคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้ หนวยงานใดมีความประสงคใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส สามารถขอใช

ระบบดังกลาวไดท่ีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ การรวมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัย

แหงชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo 2022) 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงการรวมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๖๕ 

(Thailand Research Expo 2022) ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

รวมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research 

Expo 2022) วันท่ี ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ซ่ึงในปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไดรับรางวัล “ชมเชย” พรอมเกียรติบัตรและ

เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท โดยการนำผลงานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยรถไฟบนเสนทาง ยุคสมัยลานนา              

เพ่ือเชื่อมโยงผลงานการพัฒนาทองถ่ินและสังคม ทีมนักวิจัย ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท                   

ฐิติยาปราโมทย อาจารยปยะ วัตถพาณิชย และอาจารยปณณทัต กัลยา อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ในกลุมเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรคโดยมี                     

ผูชวยศาสตราจารยณรงค คชภักดี รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               

เปนตัวแทนรับมอบรางวัล ณ หองเวิลดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ การจัดทำคำรับรองการปฏิ บัติตามเง่ือนไขของการอนุ มัติ งบประมาณ              

ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเปาหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน           

และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให           

ท่ีประชุมใหทราบถึงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขของการอนุมัติงบประมาณ ดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเปาหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำ

คำของบประมาณของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                

โดยสืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเขารวมประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข            

ของการอนุ มัติ งบประมาณ ด านวิทยาศาสตร  วิ จั ยและนวัตกรรม ป งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๖                     

จำนวน ๗,๑๔๑,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) และเปาหมายการสนับสนุนงาน             

มูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ ๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดชี้แจงกำหนดการในการจัดทำคำของบปประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียด                

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

๔.๑๒ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป ร ะ จ ำ ป  ๒ ๕ ๖ ๕                      

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำป ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดรับผลคะแนน ๙๒.๕๖ 

อยูในระดับ A อันดับท่ี ๑๖ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ           

การประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๓ ภาพถายกิจกรรมงานฮวมฮีตฮอยมากอยเมืองล้ี 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ภาพถายกิจกรรมงานฮวมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้ ครั้งท่ี ๔ ซ่ึงเปนงานมหกรรมแสดงสินคาและจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑของชุมชน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่ีผานมา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔ .๑๔  แจ ง เร งรัดการดำเนิ น การจั ด ซ้ื อจั ดจ างงบลงทุน  ประเภทครุภัณ ฑ                        

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม 

เรงรัดการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๕  การดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                  

ระหวางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให              

ท่ีประชุมทราบถึงการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหวางสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

๔.๑๖ สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปนโลหิต ตอชีวิตเพ่ือนมนุษย ปท่ี ๙ 

เพ่ือถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ๙๐ พรรษา ๙๐ ลานซีซี ในวันท่ี ๙ –๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๕ ณ หอประชุมจนัทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดสรุปผล              

การดำเนินงานกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปนโลหิต ตอชีวิตเพ่ือนมนุษย ปท่ี ๙ เพ่ือถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรม

ราชชนนีพันปหลวง ๙๐ พรรษา ๙๐ ลานซีซี ในวันท่ี ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจันทนผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔ .๑ ๗  ข อ เ ชิ ญ เข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ท ำ บุ ญ ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า ค รุ ศ า ส ต ร  ๒                                          

วันอังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ขอเชิญ                

ท่ีประชุมเขารวมกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษาครุศาสตร ๒ ในวันอังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕                      

เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ หอพักนักศึกษาครุศาสตร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๘ โครงการแขงขันกีฬาภายในระหวางคณะนักศึกษา ภาคปกติ “กาสะลองเกมส” 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให               

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการแขงขันกีฬาภายในระหวางคณะนักศึกษา ภาคปกติ “กาสะลองเกมส” ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑ - ๒ , ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๕ และพิธีเปด-ปดการแขงขัน             

ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๙ โครงการ “ตนไมลานตน ลานความดี” โดยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

รวมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ                  

และส่ิงแวดลอม และกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนใหนักเรียน นักศึกษาผูกูยืม กยศ. และสถานศึกษา             

ท่ัวประเทศ ไดรวมกันปลูกตนไมในพ้ืนท่ี 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให               

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการ “ตนไมลานตน ลานความดี” โดยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา รวมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

และกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนใหนักเรียน นักศึกษาผูกูยืม กยศ. และสถานศึกษาท่ัวประเทศ ไดรวมกัน

ปลูกตนไมในพ้ืนท่ี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๐ การเตรียมความพรอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลำปาง  ประจำป ๒๕๖๕   

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให               

ท่ีประชุมทราบถึงการเตรียมความพรอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประจำป 

๒๕๖๕ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคภาคเหนือ ๘ แหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหวางวันท่ี 

๒๐ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                  

การประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

๔.๒๒ ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หนวยงานท่ีไดรับรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศ              

ในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หนวยงานท่ีไดรับรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศ ในการบริหารจัดการ

ดานการเงินการคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานปลอดความรับผิดทางละเมิด (ระดับดีเดน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไดแจงใหคณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรงดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือจะไดแจงคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยทราบ ในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป 

มติ กบม. รับทราบ  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดิน 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดิน จำนวนไมนอยกวา ๑๕ ไร ในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (สิบหาลานบาทถวน) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

๑. เพ่ือจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือการกอสราง อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารปฏิบัติการ     

ตาง ๆ สวนสมุนไพรของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

๒. เพ่ือจัดหาท่ีดินรองรับการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ               

ของมหาวิทยาลัย 

๓. เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงกับชุมชน ท่ีมีท่ีดินติดกับแนวเขตมหาวิทยาลัย  

๔. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาดูแลความปลอดภัยและปองกันทรัพยสินในมหาวิทยาลัย  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหจัดซ้ือท่ีดิน จำนวนไมนอยกวา ๑๕ ไร ตามเสนอ 

 ๒. เห็นชอบและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน)  

๕ .๒  การ พิ จ ารณ าผลการป ระ เมิ น คุณ ภ าพ การศึ กษ าภ ายใน ระดั บ ค ณ ะ                              

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให     

ท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียด             

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดหารือแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือใหแตละคณะมีผลการดำเนินในตัวบงชี้ท่ี ๖.๕ การวิจัยและบริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค โดยจากท่ีไดหารือในประเด็นดังกลาวกับประธานกรรมการประเมินคณะ           

ท่ีผานมา จึงขอเสนอแนวทางเสนอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทำความรวมมือทางวิชาการ (MOU)                   

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีระบบและกลไกการดำเนินงาน

เก่ียวกับการบริการวิชาการการรับใชสังคมรวมกับภาครัฐอยางชัดเจน อาจสงผลใหการดำเนินงานใหอาจารย            

มีแนวทางและสามารถผลิตผลงานไดตามตัวบงชี้ ๖.๕ อีกท้ังมหาวิทยาลัยจะไดมีแนวทางท่ีนำมากำหนด               

ไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๓ การสำรวจความตองการใชงานซอฟตแวรท่ีถูกลิขสิทธิ์ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการสำรวจความตองการใชงานซอฟตแวรท่ีถูกลิขสิทธิ์ ในการนี้ไดขอ



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

อนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนผูนำเสนอ  

 ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นำเสนอรายละเอียดการสำรวจความตองการใชงานซอฟตแวรท่ีถูกลิขสิทธิ์ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการสำรวจความตองการใชงานซอฟตแวรท่ีถูกลิขสิทธิ์ 

๕ .๔  ก า ร จั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย  Webbometrics Ranking of World University

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕   

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการจัดมหาวิทยาลัย Webbometrics Ranking of World 

University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมให               

ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูนำเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอรายละเอียดการจัดมหาวิทยาลัย Webbometrics Ranking of World 

Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหคณบดีทุกคณะประชาสัมพันธ             

ใหคณาจารยมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ เพ่ือใหผลการประเมินเพ่ิมสูงข้ึน 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดมหาวิทยาลัย Webbometrics Ranking of World University มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และใหดำเนนิการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน                 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเรงดำเนินการโครงการสนับสนุน

สงเสริมการบริหารตามธรรมาธิบาล งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถวน) 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน                 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ            

ของท่ีประชุม 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

๕.๖ การเสนอขออนุมัติหลักการปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขออนุมัติหลักการปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยเพ็ญพรรษา 

ชัยธีระสุเวท อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) เปนผูนำเสนอ 

อาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นำเสนอ

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๖) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. การเขียนปรัชญา ควรเขียนเปนความเชื่อศาสตรทางดานภาษาจีน 

๒. ใหปรับโครงสรางหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต  

๓. ใหปรับโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา ๒๔ หนอยกิต              

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. ขอ ๑๐.๓ ความตองการอัตรากำลังคนของตลาดแรงงาน (ภาครัฐ/ภาคธุรกิจ/

ภาคอุตสาหกรรม) ใหอางอิงขอมูลจากหนวยงานท่ีมีขอมูลอยูแลว  

๕. ใหวิเคราะหจุดคุมทุนและความคุมคาของการเปดหลักสูตรเพ่ิมเติม 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติหลักการปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

และนำเสนอตอสภาวิชาการตามลำดับ 

๕.๗ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บ

คาสาธารณูปโภคสำหรับท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยและผูเชาพ้ืนท่ีหรือรานคาภายในมหาวิทยาลัย               

พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสำหรับท่ีพัก

อาศัยของมหาวิทยาลัยและผูเชาพ้ืนท่ีหรือรานคาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคสำหรับ      

ท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัยและผูเชาพ้ืนท่ีหรือรานคาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนด

ประชุมในวันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร    

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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