
  

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๕  วันพุธที่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕  

(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 *************************  
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ ี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
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. อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย          กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๔. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์             กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๖. อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๑๗. นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์อัมเรศ เนตาสิทธิ์  ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓.  อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๔.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์นิภา จันทร์อ่อน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช คฤหานนท์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๑ โครงการส่งเสรมิผา้ไทยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอ้างถึงหนังสือศาลากลางจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๒/๒๖๔๒๙ ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านวัฒนธรรม            
การแต่งกาย ผ้าไทยผ้าพ้ืนเมือง ดังนี้ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓ 

 

๑) วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมือง หรือผ้าลายอัตลักษณ์
ลำปาง (ลายละกอนไส้หมู) 

๒) วันพฤหัสบดี สวมใส่ผ้าลายขอเจ้า ฟ้าสิริวัณณวรีฯ หรือผ้าขิดลายนารีรัตน               
ราชกัญญา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๒ จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ โดยมีผู้สมัคร จำนวน ๙๖๕ คน และชำระเงิน 
จำนวน ๗๔๘ คน  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หนา้ ๖ – ๒๓ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ กิจกรรม "งานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก" ประจำปี ๒๕๖๕ 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงกิจกรรม "งานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก" ประจำปี ๒๕๖๕  โดยขอเชิญผู้บริหาร             
ทุกท่านเข้าร่วม พิธี เปิด "งานป๋าเวณี ล่องสะเปา ณ  หนองหัวหงอก" ประจำปี  ๒๕๖๕  ในวันพุธที่                      



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๔ 

 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ ณ ลานกลางแจ้ง หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ ประกาศรับสมัคร คัดเลือกนักศึกษาเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อรายชื่อนักศึกษา                       
ในการรับทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์               
จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้              
ที่ ป ระชุมทราบถึ งประกาศรับสมัคร คั ด เลื อกนั กศึกษาเพ่ือจัดทำบัญ ชีรายชื่ อรายชื่ อนั กศึกษา                       
ในการรับทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์                
จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ในการนี้                    
จึงขออนุเคราะห์คณบดีทุกคณะประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ     
การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวทิยาลัย 

ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ ารย์ ป ริ ต ต์  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ่ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                        
ขอเชิญที่ประชุมเข้าร่วมรับฟังผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์       
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๔ การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ๘ แห่ง และการจัดทำระบบการศึกษาแบบ Life Long Learning ในแพลตฟอร์มออนไลน์
รูปแบบระบบเปิด (MOOC) 

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ได้แจ้ งให้                  
ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
๘ แห่ง เรื่อง การจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ                 
๘ แห่ง และการจัดทำระบบการศึกษาแบบ Life Long Learning ในแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบระบบเปิด 
(MOOC) ที่ประชุมมีมติว่าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะใช้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ             
๘ แห่ง โดยจะกำหนดเกณฑ์ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) และมีมติจะดำเนินการจัดทำ
แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบระบบเปิด (MOOC) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกัน 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

และรายวิชาวิศวกรสังคมจะเป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง               
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกัน โดยทั้งนี้จะมีการจัดทำคำอธิบายรายวิชา และเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลของรายวิชาร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๕ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย 

รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
ไดข้อความอนุเคราะห์ให้ทีป่ระชุมประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้ 

๑) การรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ของกรอบการวิจัย 
“ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน” ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถส่งข้อเสนอ                
ชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. 

๒ ) การรับ ข้ อ เสนอ เชิ งหลั กการ  (Concept Proposal) ของกรอบการวิ จั ย                  
“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                
จนถึงวันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๖ การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชั้น   
เตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ให้ที่ประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕ .๑  ก า ร เส น อ ข อ อ นุ มั ติ ห ลั ก ก า ร เปิ ด ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต                             
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  ในการนี้                   
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์นิภา จันทร์อ่อน อาจารยส์ังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

อาจารย์นิภา จันทร์อ่อน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอรายละเอียด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ให้ดำเนินการตามที่งานวิชาการกำหนด 
๒. ให้ตรวจสอบการใช้เลขไทย และเลขอารบิก ควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๓. ให้แก้ไขหน้า ๔๖ ข้อ ๒.๒ วิทยานิพนธ์ จาก “วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผนแบบ 

๑.๒)” เป็น “วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผนแบบ ๒.๑)” 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบและอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบการคำนวณ
จุดคุ้มทุน 

๕ .๒  ก า ร เส น อ ข อ อ นุ มั ติ ห ลั ก ก า ร เปิ ด ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต                             
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ในการนี้                    
ได้ขออนุญาตที่ประชุมใหผู้้ช่วยศาสตราจารยว์ีรนุช คฤหานนท์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช คฤหานนท์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอ              
รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ป ระชุมร่ วมกัน พิจารณ าและมีข้อ เสนอแนะให้ ว่ าการวิ เคราะห์ จุดคุ้มทุน                     
ให้ดำเนินงานตามท่ีงานวิชาการกำหนด 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบและอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบการคำนวณ
จุดคุ้มทุน 

๕.๓ การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติ
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิ กส์  พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น ไปด้วยความถูกต้อง                     
และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณบดีและหัวหน้าสำนักงาน     
ทุกคณะเป็นกรรมการ 

มติ กบม . ๑. เห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อน                       
ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                
ตามเสนอ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

๒. เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีดังนี้ 
สาระสำคัญมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม 

มาตรา ๗ 
 
 
 
 

หน่วยงานภายในจะต้องมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางการ
ติดต่ออ่ืนๆเช่น Email Line Facebook โดยรวบรวมส่งให้ธุรการกลาง
เพ่ือให้ธุรการกลางประกาศเผยแพร่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ภายใน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานทบทวนคู่มือการ
ดำเนินการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรณีหน่วยงานใดไม่ดำเนินการ อาจจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย
ในการขออนุญาต ตามระยะเวลาเริ่มนับจากหน่วยงานได้รับเรื่องเข้า
สู่ระบบอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 
๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา) 

มาตรา ๗ วรรคท้าย ให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภายในตรวจสอบว่ามีบริการใดที่
จะต้องทำเฉพาะตัว ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวที่งานนิติการ รวบรวมแจ้งไปยัง 
กพร เพ่ือออกกฎกระทรวง ทั้งนีภ้ายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

มาตรา ๘ ให้กองบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการฯและ งานธุรการ ออกแบบ
ระบบการบริการหรือสร้างแอปพลิเคชั่น เพ่ือนำเสนอ กบม ในการ
ประชุมครั้งต่อไป(เดือนธันวาคม) หรือหน่วยงานไหนที่ต้องการระบบอ่ืน
ให้ประสานไปยังสำนักวิทยบริการฯ เพ่ือดำเนินการแล้วนำเสนอ กบม 
ต่อไป 

มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง เมื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กำหนดช่องทางการติดต่อ เช่น 
Email Line Facebook แล้วให้กำหนดเจ้าหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบ
เรื่อง ที่มีการติดต่อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้ส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้งานนิติการเพ่ือออกคำสั่งแต่งตั้งภายในวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

สาระสำคัญมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม 
มาตรา ๑๐ วรรคสอง ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามในกรณีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องหากไม่มีหน้าที่

หรืออำนาจในการดำเนินการ(ผู้ขอส่งเรื่องผิดหน่วยงาน)จะต้องส่งเรื่อง
ต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าเกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องรายงานมายังส่วนกลาง
อีกและต้องแจ้ งกลับ ให้ ผู้ ติ ดต่อทราบด้ วยว่าหน่ วยงานใดเป็ น
ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดให้มีการความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องโดยอย่างยิ่งเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานสารบรรณ 

มาตรา ๑๑ หากมีผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขออนุญาตหรือติดต่อกับผู้อนุญาตหรือ
หน่วยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินการติดต่อกลับด้วยวิธีการเดียวกัน เว้นแต่ผู้ขออนุญาตระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน และให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ 

ตามมาตรา ๑๒ หน่วยงานภายในใดต้องการสำเนาเอกสาร จะต้องบริการถ่ายสำเนาเอง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการใดจากผู้รับบริการ  

มาตรา ๑๓(๑) และมาตรา ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยออกประกาศกำหนดวิธีการแสดง
ใบอนุญาตฯหรือในระหว่างยังไม่มีการออกประกาศ ผู้รับใบอนุญาตจะ
แสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดก็ได้ และถือว่าการ
แสดงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

มาตรา ๑๓(๒) และมาตรา ๒๑ หน่วยงานใดที่ ได้มีการอนุญาตแล้ว จะต้องให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  

มาตรา ๑๔ ทุกหน่วยงานใดที่จะต้องให้แสดงใบอนุญาตตัวจริงให้แจ้งมายังงานนิติ
การ เพ่ื อนำส่ งต่ อยั ง กพร ออกกฎกระทรวงภายในวันที่  ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง การติดต่อหรือส่งเรื่องถึงกันของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานและประชาชน 
ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ ถ้าได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ถือว่าเป็นการชอบและเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ 

มาตรา ๑๕ วรรคสอง ให้งานคลังติดตามสอบถามกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบและเสนอการดำเนินการ
แก้ไข กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ เป็น อุปสรรคต่อการใช้ เอกสาร
หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

สาระสำคัญมาตรา แนวทางปฏิบัติ/การเตรียมความพร้อม 
มาตรา ๑๖และมาตรา ๒๐ ให้เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม

ระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด แทนการดำเนินการต่างๆที่มีกฎหมายหรือ
กฎกำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งถือว่าเป็น
การดำเนินการตามกฎหมายโดยชอบแล้ว 

๕.๔ การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มอบหมายให้มีอำนาจ              
รับเงินของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มอบหมายให้มีอำนาจรับเงินของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าบางหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาเปิดรับลงทะเบียนได้ตลอดเวลา และให้คณะส่งรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจรับเงิน                   
ของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มต ิกบม. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มอบหมายให้มีอำนาจรับเงิน                
ของมหาวิทยาลัย และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๕ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์             
และวิธีการพิจารณ าแต่งตั้ งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศา สตราจารย์                       
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล            
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์             
พ.ศ. ๒๕.. และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏลำปางต่อไป 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๕.๖ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

๕.๗ การพิจารณาการติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ 
๑. ให้คณบดีทุกคณะเร่งรัดกำกับติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหลักสูตรในอนาคต 
๒. เห็นควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล

ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ี ก.พ. กำหนด  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการติดตามผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ออกหนังสือแจ้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑                      
ใหส่้งแผนการจัดทำผลงานทางวิชาการ 

๕.๘ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ               
ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                              
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๙ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การใช้บริการห้อง
เสริมสมรรถภาพทางกาย พ.ศ. ๒๕.. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พ.ศ. ๒๕.. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ได้เสนอให้                  
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การใช้บริการห้องเสริมสมรรถภาพทางกาย 
พ.ศ. ๒๕.. และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ               
ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พ.ศ. ๒๕..  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง เรื่อง การใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๖ เป็น “ให้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ”  

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การใช้บริการห้องเสริมสมรรถภาพทางกาย 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุม 

๕ .๑ ๐  รายงาน ผลการกำกั บ ติ ด ต ามการดำ เนิ น งาน แผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ                                    
(Quality Improvement Plan) ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์                             
ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ                              
(Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      
ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕ .๑ ๑  รายงาน ผลการกำกั บ ติ ด ต ามการดำ เนิ น งาน แผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ                             
(Quality Improvement Plan) ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้ เสนอให้ที่ ป ระชุม พิ จารณ ารายงานผลการกำกับติดตามการดำเนิ น งานแผนพัฒ นาคุณ ภาพ                             



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

(Quality Improvement Plan) ระดับคณ ะ คณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ภ าค เรี ยนที่  ๑                      
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ                             
(Quality Improvement Plan) ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                    
ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๑๒ การพิจารณาผลสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ทางด้าน ICT เพื่อเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ทางด้าน ICT เพ่ือเสนอขออนุมัติ
โครงการและงบประมาณ โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. มอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอใหค้ณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

๕.๑๓ การพิจารณาแผนผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้            
ที่ประชุมพิจารณาแผนผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด               
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเป้าหมายการรับนักศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ๓ หลักสูตร จาก “เริ่มรับ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๖” เป็น                
“เริ่มรับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗” 

มติ กบม. เห็นชอบแผนผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                          
และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๕.๑๔ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ งบเงินรายได้คงคลัง ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ งบเงินรายได้คงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ งบเงินรายได้คงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

๕.๑๕ การให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกของจังหวัดลำปาง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริ หาร ได้ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณาการให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกของจังหวัดลำปาง รายละเอียด            
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าเห็นควรปรับลดการเข้าร่วมกิจกรรม
ของกองพัฒนานักศึกษา 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการให้หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกของจังหวัดลำปาง ตามเสนอ 
๒. มอบรองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาปรับลด                   

การเข้าร่วมกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาตามสมควร 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ กำหนดการประชุ มคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง                  
ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๕ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุมในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.                
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รบัทราบ 

 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

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


