
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๕  วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕  

(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 *************************  
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๖. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๐.  อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย          กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๖. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์             กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๘. อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ 
๔.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประชุมและเลขานุการ 
๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ 
๖.  นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการฯ 
๒. รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ คชภักด ี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง นราแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 
๕. อาจารย์วิภานุช ใบศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 
๖.  อาจารย์ศิวัช ต้ังประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 
๗. อาจารย์เยาวเรศ ชูศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 
๘. รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน 
๙.  รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศท์ เศรษฐกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 
๑๒. อาจารย์ปิยะ  วัตถพาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
๑๓. อาจารย์ปัณณทัต  กัลยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    -ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งที ่๙/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หนา้ ๗ - ๑๙ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๒๑ – ๓๐ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ กำหนดการโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ ยืม              

เพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้            
ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษา 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๔ 

 

กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ               
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงกำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕                
ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ดอยพระบาท) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ในเขตภาคเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้               
ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ ปฏิทินการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้              
ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๔ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 คว้ารางวัลชมเชย (ด้านความคิด
สร้างสรรค์) จากการเข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)               
รุ่นที่ ๑๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                  
ทีป่ระชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 คว้ารางวัลชมเชย 
(ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการเข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB 
Camp) รุ่นที่ ๑๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

๔.๕ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ร่วมแถลงข่าวโครงการ CSR Tollway 
Contest 2022 ภายใต้หัวข้อ ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green way รอบ ๑๐ ทีมสุดท้าย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                 
ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ร่วมแถลงข่าว
โครงการ CSR Tollway Contest 2022 ภายใต้หัวข้อ ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green way รอบ ๑๐ 
ทีมสุดท้าย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕ .๑  ก ารพิ จ า รณ าให้ ค วาม เห็ น ช อบ เปิ ด ห ลั ก สู ต รป รัญ ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต                          
สาขาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการและการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการและการจัดการ
นวัตกรรมสุขภาพ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการและการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ เป็นผู้นำเสนอ 

รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
และการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์                  
เชิงบูรณาการและการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การสำรวจความต้องการศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมายยังไม่ชัดเจน เนื่องจาก                

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
๒. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในลักษณะเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ควรเพิม่ข้อมูลแผนการรับและจำนวนนักศึกษาคงอยู่ย้อนหลัง ๓ ปี 
๓. โครงสร้างหลักสูตรควรชี้แจงรายละเอียดการเรียนชุดวิชา (Module) ว่าเลือกเรียน

อย่างไร 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

๔. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ให้ดำเนินการตามที่งานวิชาการกำหนด 
๖. รูปแบบการนำเสนอหลักสูตร ให้นำเสนอในรูปแบบตามท่ีงานวิชาการกำหนด 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการเปิดหลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ               
และการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ โดยไม่กระทบต่อการเพิ่มอัตรากำลังและงบค่าใช้จ่าย                    
ในการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม                     

๕ .๒  การพิ จารณ าให้ความเห็ นชอบ เปิดหลั ก สูตร วิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต                         
สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการเป็น
ผู้ประกอบการ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้นำเสนอ 

รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงบูรณา
การและการจัดการนวัตกรรมสุขภาพ  นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต                         
สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้แก้ไขเป็น “ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่าทุกสาขาวิชาฯ”  
๒. ประเด็นการนำเสนอหลักสูตรใหม่  ควรครอบบคลุมทุกข้อของประกาศ              

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร ข้อที ่๗                 
๓. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ให้ดำเนินการตามท่ีงานวิชาการกำหนด 
๔. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้  ควรกำหนดตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์             
และการเป็นผู้ประกอบการ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕ .๓  ก า รพิ จ า รณ าให้ ค วาม เห็ น ช อบ เปิ ด ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าสต รบั ณ ฑิ ต                         
สาขาวิชาเคมี (CWIE) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (CWIE) ในการนี้ได้ขออนุญาต             
ที่ประชุมให้อาจารย์วิภานุช ใบศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นผู้นำเสนอ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

อาจารย์วิภานุช ใบศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (CWIE) ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรตั้งชื่อสาขาวิชาให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
๒. การตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ควรเขียนให้ชัดเจน                

ว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร 
๓. ควรเขียนสมรรถนะของหลักสูตรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
๔. จุดเด่นหรือความแตกต่างของหลักสูตร ควรมีความชัดเจนมากข้ึน 
๕. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ให้ดำเนินการตามที่งานวิชาการกำหนด 
๖. การเขียนปรัชญาของหลักสู ตร ยั งไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนปรัชญา                  

ดังนั้นควรเขียนว่ามีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างไร 
๗. ควรเพ่ิมรายละเอียดการทำความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทญาณเดชกิจรุ่งเรือง 

จำกัด   

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (CWIE) และให้ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕ .๔  ก ารพิ จ ารณ าให้ ค วาม เห็ น ชอบ อนุ มั ติ ก าร เสน อขอพั ฒ น าห ลั กสู ต ร                   
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการเสนอขอพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้                   
รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ เป็นผู้นำเสนอ 

รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหาร
นโยบายและกฎหมายมหาชน นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                
การบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ให้ดำเนินการตามที่งานวิชาการกำหนด 
๒. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอ่ืนๆ ให้ตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออก 

เนื่องจากจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้เพ่ิมค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ และให้ตัด

ค่าใช้จ่ายในส่วนเงนิเดือนของบุคลากรออก 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

๔. การคำนวณรายรับรวมให้คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของรายได้ท้ังหมด 

มติ กบม. เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและ
กฎหมายมหาชน และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ การพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิง
พาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่า งการรถไฟ                 
แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหาร
โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์                
ฐิติยาปราโมทย ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 
นำเสนอรายละเอียดโครงการและงบประมาณโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟ                
แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหาร
โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการ
รถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ว่าด้วย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๖ การพิจารณาและอนุมัติ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่ าง                
การรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ                  
การเบิกจ่ายเงินโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 
นำเสนอรายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ทีป่ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

๑. ให้แก้ไขข้อ ๑๐(๑) จากเดิม “จัดสรรเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของกำไรสุทธิ” แก้ไขเป็น “จัดสรรเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐              
ของกำไรสุทธิ”  

๒ . ให้ แก้ ไขข้อ  ๑๐ (๒ ) จากเดิ ม  “จัดสรรเป็ น เงิน รางวัลหรือค่ าตอบแทน                
แก่คณะกรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ของโครงการ ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของกำไรสุทธิ” แก้ไขเป็น             
“จัดสรรเป็นเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ของโครงการ ไม่เกิน
รอ้ยละ ๒๐ ของกำไรสุทธิ” 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ                    
การเบิกจ่ายเงินโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย                      
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และใหด้ำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๗ การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการเดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเดินรถไฟ
ท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้ขออนุญาต
ที่ประชุมใหผู้้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้นำเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 
นำเสนอรายละเอียด (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ             
เดินรถไฟท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ที่ประชุม
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเดินรถไฟ
ท่องเทีย่วเชิงพาณิชย์ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๘ การพิจารณาเพิ่มอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการของนักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาเพ่ิมอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการของนักศึกษา ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      
เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่าย             
ที่กำหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ กำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงของ
นักศึกษา ในอัตรา ๑๒๐ บาท/วัน/คน ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าอาหารที่ต้องจ่ายในแต่ละมื้อ เนื่องจากสภาว
เศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล ต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่นักศึกษามาโดยตลอด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๘.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าควรเพ่ิมอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ              
ของนักศึกษา ในอัตราไมเ่กิน ๒๔๐ บาท/วัน/คน ทั้งนี้ใหอ้ยู่ในดุจพินจิของหัวหน้าส่วนราชการ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบให้เพิ่มอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการของนักศึกษา ในอัตราไม่เกิน ๒๔๐ บาท/วัน/คน 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. มอบให้งานนิติการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบ
ดำเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้เบิกจ่าย             
จากหมวดอื่นใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๕.๙ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕..
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุน (ฉบับท่ี ๒)             
พ.ศ. ๒๕.. และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง 

๕.๑๐ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๑๔ เป็น “ให้กองทุน
ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชีหรืองบการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานของกองทุน โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต และให้กองทุนรายงานให้อธิการบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
และนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๑๑ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๑๔ เป็น “ให้กองทุน
ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชีหรืองบการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานของกองทุน โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต และให้กองทุนรายงานให้อธิการบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
และนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๑๒ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุน                  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๑๔ เป็น “ให้กองทุน
ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชีหรืองบการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานของกองทุน โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต และให้กองทุนรายงานให้อธิการบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม                    
และนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๑๓ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุน                  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๑๔ เป็น “ให้กองทุน
ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชีหรืองบการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานของกองทุน โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต และให้กองทุนรายงานให้อธิการบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ”  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม                    
และนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๑๔ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุน                  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๑๔ เป็น “ให้กองทุน
ตรวจสอบรายงานทางการเงินและบัญชีหรืองบการเงิน ตลอดจนการดำเนินงานของกองทุน โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่ได้รับอนุญาต และให้กองทุนรายงานให้อธิการบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม                    
และนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๑๕ การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เงินรายได้                   
จากการให้บริการทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เงินรายได้ จากการให้บริการทางวิชาการ                   
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการ                
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕.. และนำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ                 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๑๖ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์         
และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ ๓)               
พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขข้อ ๗(๒) เป็น “สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า” 
๒. ให้แก้ไขข้อ ๘(๒) เป็น “สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า” 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(ฉบับที่  ๓) พ.ศ . ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอ            
ต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๑๗ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมสุนัข                
ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้อื่น พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขชื่อประกาศ เป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุม

สุนัขและแมวให้ถูกสุขลักษณะและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๕”  
๓. ใหพิ้จารณาเพ่ิมคำนิยามของคำว่า “สุนัขจรจัด”  
๒. การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว มหาวิทยาลัยควรให้ปลอกคอสุนัขและแมวด้วย 

เพ่ือจะได้ทราบว่ามีเจ้าของแล้ว 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขและแมวให้ถูกสุขลักษณะ                 
และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  

๕ .๑ ๘  ก ารพิ จ ารณ าอนุ มั ติ ข ย ายระยะ เวลา เบิ ก จ่ าย /ขอกั น เงิน เห ลื่ อมปี                     
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินรายได้) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่าย/ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินรายได้) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบและอนุมัติใหข้ยายระยะเวลาเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
(เงินรายได้) ดังนี้ 

๑) หน่วยงาน : บัณฑิตศึกษา 

ล ำดับ หน่วยงำนย่อย/สำขำ โครงกำร/กิจกรรม ที่ขอกัน รหัสกิจกรรม จ ำนวนเงนิ
ที่ ขอขยำย

จ ำนวนเงนิ วันที่
1 สาขาวิชาภาษาไทย (ป.โท)  - โครงการบริหารจดัการหลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
202002197821 238,250.00 30 ก.ย. 65 4078/65        13,520.00 26/09/65

238,250.00 13,520.00

ขอขยำย
ระยะเวลำ

เลขหนังสือ
รับ

มหำวิทยำลัย

ยอดเงนิคงเหลือจริง
ในระบบ 3 มติิ

รวม  
 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

๒) หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล ำดับ หน่วยงำนย่อย/สำขำ โครงกำร/กิจกรรม ที่ขอกัน รหัสกิจกรรม จ ำนวนเงนิ
ที่ ขอขยำย

จ ำนวนเงนิ วันที่
1 ส านกังานคณบดี  -  จดัประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ               

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
202103051521 16,700.00 30 ก.ย. 65 4380/65        16,700.00 26/09/65

16,700.00 16,700.00รวม

ขอขยำย
ระยะเวลำ

เลขหนังสือ
รับ

มหำวิทยำลัย

ยอดเงนิคงเหลือจริง
ในระบบ 3 มติิ

 

๓) หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ล ำดับ หน่วยงำนย่อย/สำขำ โครงกำร/กิจกรรม ที่ขอกัน รหัสกิจกรรม จ ำนวนเงนิ
ที่ ขอขยำย

จ ำนวนเงนิ วันที่
1 งานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
 -  เงินรับฝาก-บัญชีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง

602003170144 71,500.00 30 ก.ย. 65 4168/65      728,178.00 26/09/65

 -  จดัหาบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 204001020221 69,000.00 30 ก.ย. 65 4168/65        69,748.69 26/09/65

 -  (เพิ่มเติม 1/2565) โครงการจดัหาบุคลากร
โรงเรียนสาธิตฯ

20210305AX21 7,000.00 30 ก.ย. 65 4168/65          7,000.00 26/09/65

 -  (เพิ่มเติม 1/2565) โครงการโภชนาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย

20210305AY21 170,000.00 30 ก.ย. 65 4168/65      193,520.00 26/09/65

 -  ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 204001020521 10,000.00 30 ก.ย. 65 4168/65        47,300.00 26/09/65

327,500.00 1,045,746.69

เลขหนังสือ
รับ

มหำวิทยำลัย

ยอดเงนิคงเหลือจริง
ในระบบ 3 มติิ

รวม

ขอขยำย
ระยะเวลำ

 

๒. เห็นชอบและอนุมัติใหก้ันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินรายได้) ดังนี้ 

๑) หน่วยงาน : บัณฑิตศึกษา 

ล ำดับ หน่วยงำนย่อย/สำขำ โครงกำร/กิจกรรม ที่ขอกัน รหัสกิจกรรม จ ำนวนเงนิ
ที่ ขอขยำย

จ ำนวนเงนิ วันที่
1 สาขาวิชาการจดัการ(ป.โท)  - โครงการพัฒนาและสนบัสนนุการจดัการเรียน

การสอน (กจ.ม.) สาขาวิชาการจดัการ
202002194721 206,520.00 30 พ.ย. 65 4051/65  136,674.00 26/09/65

206,520.00 136,674.00

ยอดเงนิคงเหลือจริง
ในระบบ 3 มติิ

รวม

ขอกัน
เหลื่อมปี

เลขหนังสือ
รับ

มหำวิทยำลัย

 
๒) หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ 

ล ำดับ หน่วยงำนย่อย/สำขำ โครงกำร/กิจกรรม ที่ขอกัน รหัสกิจกรรม จ ำนวนเงนิ
ที่ ขอขยำย

จ ำนวนเงนิ วันที่
1 งานบริหารท่ัวไป คณะ

พยาบาลศาสตร์
 -  ค่าใช้จา่ยอาจารย์พิเศษ 202102196921 20,556.00 30 ต.ค. 65 4106/65     20,556.00 26/09/65

20,556.00 20,556.00

ยอดเงนิคงเหลือจริง
ในระบบ 3 มติิ

รวม

ขอกัน
เหลื่อมปี

เลขหนังสือ
รับ

มหำวิทยำลัย

 
 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

๓) หน่วยงาน : งบกลางมหาวิทยาลัย 

ล ำดับ หน่วยงำนย่อย/สำขำ โครงกำร/กิจกรรม ที่ขอกัน รหัสกิจกรรม จ ำนวนเงนิ
ที่ ขอขยำย

จ ำนวนเงนิ วันที่
1  - ค่าตอบแทนการสอน ภาคปกติ : สนบัสนนุการ

ด าเนนิงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ (ด้านวิทย์)

202103059821 191,700.00 30 ต.ค. 65 4106/65             191,700.00 26/09/65

2  - เงินเหลือจา่ยคืนโรงเรียนสาธิตฯ 411,542.56 31 ม.ีค. 66             411,542.56 
3  - เงินเหลือจา่ยคืนคณะพยาบาลศาสตร์ 1,578,673.50 31 ม.ีค. 66          1,578,673.50 
4  - เงินเหลือจา่ยคืนค่าจดัการศึกษาโรงเรียนสาธิต 

(เพิ่มเติม) เทอม 1/2565
1,895,275.00 31 ม.ีค. 66          1,895,275.00 

5  - งานจา้งซ่อมบ ารุงระบบ AHU และเคร่ืองท าน  า
เย็น CHILLER หอประชุมใหญ่

492,200.00 30 พ.ย. 65             492,200.00 

6  - ค่าจา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST

100,000.00 31 ต.ค. 65             100,000.00 

4,077,191.06 4,669,391.06รวม

เลขหนังสือ
รับ

มหำวิทยำลัย

ยอดเงนิคงเหลือจริง
ในระบบ 3 มติิ

ขอกัน
เหลื่อมปี

 

๔) หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ล ำดับ หน่วยงำนย่อย/สำขำ โครงกำร/กิจกรรม ที่ขอกัน รหัสกิจกรรม จ ำนวนเงนิ
ที่ ขอกัน

จ ำนวนเงนิ วันที่
1 ส านกังานคณบดี คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
 - (เงินรายได้คงคลัง) โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

703001020132 5,545,400.00 31 ม.ีค. 66 4326/65          5,545,400.00 

 - (เงินรายได้) งบประมาณเงินอุดหนนุที่ได้รับจาก
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดล าปาง

5,500,000.00 31 ม.ีค. 66

11,045,400.00รวม

ขอกัน
เหลื่อมปี

เลขหนังสือ
รับ

มหำวิทยำลัย

ยอดเงนิคงเหลือจริง
ในระบบ 3 มติิ

 
๕ .๑ ๙  ก ารพิ จ า รณ าอนุ มั ติ โค รงก ารแ ล ะงบ ป ระม าณ จากมห า วิท ยาลั ย                     

และขอกันเงินเหล่ือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และขอกันเงินเหลื่อมปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ  กบม . เห็นชอบอนุ มัติ โครงการและงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และให้กัน เงิน เหลื่อมปี                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

รำยกำร
ที่ 

โครงกำรที่ขออนุมัติงบประมำณ จำนวนเงิน หน่วยงำน 

1 ขออนุมัติงบประมาณจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า 
แสงสว่างหอประชุมใหญ่ 

          88,400.00  งานอาคารสถานที่ 

2 ขออนุมัติงบประมาณจ้างปรับปรุงเมน
เครื่องปรับอากาศ  
ประจำอาคารบริการวิชาการ 5 ชั น 

                 8,200.00  งานอาคารสถานที่ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

รำยกำร
ที่ 

โครงกำรที่ขออนุมัติงบประมำณ จำนวนเงิน หน่วยงำน 

3 ขออนุมัติงบประมาณจ้างปรับปรุงเมน
ระบบสายดินหอพักนักศึกษา 3 หลัง 

               75,000.00  งานอาคารสถานที่ 

4 ขออนุมัติงบประมาณในการใช้บริการ
บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

               80,250.00  งานอาคารสถานที่ 

5 ขออนุมัติงบประมาณจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ 5 รายการ 

               87,100.00  งานอาคารสถานที่ 

6 ขออนุมัติงบประมาณจ้างซ่อมบำรุง
เครือ่งปรับอากาศห้อง อว.ส่วนหน้าจังหวัด
ลำปาง 

               42,500.00  งานอาคารสถานที่ 

7 ขออนุมัติงบประมาณจ้างจัดเก็บขยะและ
ขนทิ งภายนอกมหาวิทยาลัย 

            98,000.00  งานอาคารสถานที่ 

8 ขออนุมัติงบประมาณงานซื อและงานจ้าง
ซ่อมภายในมหาวิทยาลัย 

        620,800.00  งานอาคารสถานที่ 

9 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ
เปลี่ยนแปลงชุดควบคุมระบบลิฟต์โดยสาร
และอุปกรณ์ประกอบลิฟต์ฯ อาคาร 45 
คณะพยาบาลศาสตร์  

        489,000.00  คณะพยาบาลศาสตร์ 

10 ขออนุเคราะห์งบประมาณในการปรับปรุง
และติดตั งโรงเก็บรักษาและโรงเรือน
สำหรับปลูกกัญชา 

         332,100.00  งานเลขานุการอธิการบดี 

11 ขออนุเคราะห์งบประมาณในส่วนค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

            14,210.00  งานบริหารทั่วไป กองกลาง 

12 ขออนุมัติงบประมาณค่าจ้างซ่อม
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

            90,990.00  งานยานพาหนะ 

13 ขออนุมัติงบประมาณจัดซื อครุภัณฑ์กล้อง
ติดรถยนต์ (14 ชุด) 

            44,700.00  งานยานพาหนะ 

14 จัดหาโปรแกรมโครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

         500,000.00  หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า 

15 โครงการเครื่องทดสอบสารแคนนาบินอยด์
ในพืชกันชงและกัญชา 

         400,000.00  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

16 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ
ปฏิบัติงาน ปี 2566 (เพ่ิมเติม)  

       1,407,800.00  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

17 เงินกองทนุสนับสนุนบริหารมหาวิทยาลัย        1,000,000.00  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

รำยกำร
ที่ 

โครงกำรที่ขออนุมัติงบประมำณ จำนวนเงิน หน่วยงำน 

ราชภัฏลำปาง 
18 เงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       1,000,000.00  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
19 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือนักศึกษา           500,000.00  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
20 สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยกรณี

เร่งด่วนจำเป็น 
159,200.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น     7,488,250.00    

๕.๒๐ โครงการทุนการศึกษา ด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี                  
นารีรัตน์ราชกัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการรับสมัครทุนการศึกษาฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณาสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน ตามโครงการทุนการศึกษา ด้านศิลปะ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการรับสมัคร
ทุนการศึกษาฯ ตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาและยกเว้น
ค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน โครงการทุนการศึกษา ด้านศิลปะ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕               
และการรับสมัครทุนการศึกษาฯ 

๕.๒๑ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่นิสิต/นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การให้
ทุนการศึกษาและยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นควรว่าให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ตามข้อ ๗(๒) และข้อ ๑๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติ กบม . เห็นชอบให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาที่ ได้รับทุนการศึกษา                
เฉลิมราชกุมารี ดังนี้ 

๑. ให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ลำดับที่ ๑- ๔ ตามจำนวนเงินค่าบำรุง
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

  ๒. ให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ลำดับที่ ๕ ภาคเรียนละ ๘,๐๐๐ บาท 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ชั้นปี สำขำวิชำ คณะ 
ยกเว้นค่ำบำรุง

กำรศึกษำ (บำท) 
1/2565 2/2565 

1 นางสาวอัมพร พิสุทธิ์กายวจี 1 จิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ครุศาสตร์ 7,500 7,500 

2 นางสาวจิรภัทร แก้วมูล 1 เคมี วิทยาศาสตร์ 8,000 8,000 
3 นางสาวเนตรนภา วรจักร 1 การสอนภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ 7,500 7,500 
4 นางสาวเนตรนภา คำลือ 1 การบัญชี  

(2 ปีต่อเนื่อง) 
วิทยาการจัดการ 8,000 8,000 

5 นางสาวพัชรมัย พ่วงโพธิ์ 1 พยาบาล พยาบาลศาสตร์ 8,000 8,000 

๕.๒๒ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุน                   
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๒๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                       
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษาของหลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพ่ือสุขภาพ 
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 
๗) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๙ 

 

มติ กบม. เห็นชอบให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕              
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา ตามเสนอ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

๕.๒๔ การพิจารณาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้งบกองทุนและการบริหาร
กองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย               
และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย      
และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้งบกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ 

๕.๒๕ การพิจารณาตัวชี้ วัดการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (SDGs)                         
ของมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ อัจฉริยา ครุธาโรจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  ได้ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียด            
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบตัวชีวั้ดการประเมินเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัย ตามเสนอ 

๕.๒๖ การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร ได้ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล              
และจริยธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ              
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม และใหน้ำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

๕.๒๗ การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร ได้ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๗.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๐ 

 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร             
ความเสี่ยง และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

๕.๒๘ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่า
บำรุงการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร ได้ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึ กษา                
ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕..
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา                  
ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ กำหนดการประชุ มคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง                  
ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   
ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนด
ประชุมในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
        (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 
 ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม  
  
 
 
 (ว่าที่ร้อยตรีณฐัพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้อำนวยการกองกลาง  
 ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


