
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๖  วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร   รองประธานกรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๕. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๐. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๑.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย          กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ             กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๖. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๗. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 

   รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

ผูมาประชุม (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ  จันทรแสนตอ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๒ 

 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวทิยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ 

๔.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๕.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางาน ผูชวยเลขานุการ 

   ประชุมและเลขานุการ 

๓. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๔. นายภาสกร สีเหลือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๕. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๖.  นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป  วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.  นายประวิทย  ยานเจริญกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๑ กำชับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประธานไดแจงท่ีประชุมกำชับการปฏิบัติบุคลากรภายในหนวยงาน โดยใหอยู

ปฏิบัติงานในเวลาราชการอยางเครงครัด คือ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

มติ กบม. รับทราบ 
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๑.๒ การประกาศเจตนารมณ “ไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ี (No Gift Policy)” 

ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาการประชุมภายในหนวยงานระดับคณะ                  

สำนัก/สถาบัน ใหมีการกำหนดระเบียบวาระเรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ                

“ไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  (No Gift Policy)” รวมท้ังการจัดฝกอบรมตาง ๆ 

ใหมีประกาศเจตนารมณในเรื่องดังกลาวดวย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๕ - ๑๙ 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ แนวทางการประชาสัมพันธคณะและมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม    

ทราบถึงแนวทางการประชาสัมพันธคณะและมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางไดเปดรับ

นักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ ต้ังแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เปนตนมา จนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีกำหนด

เปดรับนัก ศึกษาในรอบ ๓  ระหวางวัน ท่ี  ๑๑  มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ นั้ น                           

เพ่ื อ เป นการเร งรัดการประชาสัม พันธการรับนั ก ศึกษาของมหาวิทยาลัย  จึ งขอให ผู รับผิดชอบ                              

ในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย และหนวยงานจัดการศึกษาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรตาง ๆ ไดรายงาน              

ผลการประชาสัมพันธในสวนท่ีรับผิดชอบใหคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยทราบตามลำดับดังนี ้

  ๑. คณะครุศาสตร 

  ๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๓. คณะวิทยาศาสตร 

  ๔. คณะวิทยาการจัดการ 
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  ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  ๗. มหาวิทยาลัย  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ พิธีลงเสาเอกและระยะเวลาดำเนินการกอสรางอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูป

สินคาเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงพิธีลงเสาเอกและระยะเวลาดำเนินการกอสรางอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

โดนเริ่มดำเนินการกอสรางตามสัญญาจางตั้งแตวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖                       

รวมเปนระยะเวลา ๒๗๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ ขอมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปการศึกษา 

๒๕๖๕ 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

แตละระดับชั้นมีจำนวนท้ังสิ้น ๒๒๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๔ จำนวนนักเรียนรายงานตัว ปการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงจำนวนนักเรียนรายงานตัว ปการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ พรอมชำระคาวัสดุ

อุปกรณแรกเขา จำนวน ๔,๙๔๐ บาท (สี่พันเการอยสี่สิบบาทถวน) จำนวน ๖๓ คน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

๓๑๑,๒๒๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองรอยยี่สิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                      

การประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
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๔.๕ จำนวนนักเรียนท่ีสมัครเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ และปการศึกษา ๒๕๖๖ 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงจำนวนนักเรียนท่ีสมัครเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ และปการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑) ปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ จำนวน ๒๘ คน 

๒) ปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี ๒ จำนวน ๔๐ คน 

๓) ปการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ จำนวน ๖๓ คน 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๖ กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๒ 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกำหนดการรับสมัครนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๒ ซ่ึงกำหนดรับสมัคร

ตั้งแตวันนี้ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗  การบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร 

“นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร” ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ระหวาง มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏลำปาง กับ บริษัท วาสนา กูดส อิมเพรสช่ัน จำกัด 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบถึงการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร “นวัตกรรมและธุรกิจ

อาหาร” ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ บริษัท 

วาสนา กูดส อิมเพรสชั่น จำกัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติ                        

การขออนุมัติโครงการ กิจกรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนาทางวิชาการ อันมิไดกำหนดไว

ในหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการ กิจกรรม                  

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนาทางวิชาการ อันมิไดกำหนดไวในหลักสูตรการเรียนการสอน                 

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๖ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . ใหปรับขอความใหชัด เจน และครอบคลุมประเด็นการแอบอางสถาบัน 

พระมหากษัตริย  

๒ . ให ตั ดขอความคำว า “อัน มิ ได กำหนดไว ในหลักสูตรการเรียนการสอน                      

ของมหาวิทยาลัย” ออก 

มติ กบม.   มอบใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนาการนิติการ                          

ปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งตอไป 

๕.๒ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ           

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในวารสารระดับชาติ และวารสาร

นานาชาติ พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหนึ่ งของวิทยานิพนธในวารสารระดับชาติและวารสารนานาชาติ พ.ศ. ๒๕ .. รายละเอียด                   

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑการตีพิมพเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธในวารสารระดับชาติ และวารสารนานาชาติ                

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๕.๓ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การขอรับใบ

ปริญญาบัตร กรณีไมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การขอรับใบปริญญาบัตร กรณีไมเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหแกไขชื่อเรื่อง จากเดิม “การขอรับใบปริญญาบัตร กรณีไมเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร” เปน “คาธรรมเนียมการบริการขอรบัใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย” 

๒. ใหแกไขขอ ๒ เปน “การขอรับใบปริญญาบัตรดวยตนเอง จะไมเสียคาธรรมเนียม

การจัดสงทางไปรษณีย โดยสามารถติดตอขอปริญญาบัตรไดท่ี งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการ

การศึกษา ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี” 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง คาธรรมเนียมการบริการขอรับใบปริญญา

บัตรทางไปรษณีย และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๗ 

 

๕.๔ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตอไป 

๕.๕ การพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Action Plan) 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอให               

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Action Plan) คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หนา ๖ ขอ ๑.๖ ขอมูลพ้ืนฐานดานงบประมาณ ใหเพ่ิมงบประมาณจากแหลงทุน

ภายนอก ท่ีไมใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได 

๒. หนา ๑๕ ขอ ๓.๕.๒ ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนาครู ให พิจารณา           

เพ่ิมขอมูลเปน “ดำเนินการรวมกับคณะครุศาสตรและงบประมาณท้ังหมดอยูท่ีคณะครุศาสตร โดยการรายงาน

ผลตามตัวชี้วัดใหนับผลการประเมินกับคณะครุศาสตร” 

๓. หนา ๑๖ ใหพิจารณาทบทวนปรับลดตัวชี้วัดท่ี ๒.๙ รอยละของนักศึกษาปสุดทาย

ท่ีมีระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 

มติ กบม.   เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Action Plan)                           

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)                   

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย                   

เพ่ือพิจารณาตอไป 

๕.๖ นำเสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ 

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนายประวิทย ยานเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร เปนผูนำเสนอ  



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๘ 

 

นายประวิทย ยานเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร นำเสนอรายละเอียดระบบ             

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให ท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๗ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of world University 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of world 

University ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการ                      

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูนำเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นำเสนอรายละเอียดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of world University 

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of world University 

๕ .๘  การตรวจสอบและป อ งกันปญ หาการ ซ้ือผลงาน วิจั ย เพ่ื อการตี พิ มพ                        

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให              

ท่ีประชุมพิจารณาการตรวจสอบและปองกันปญหาการซ้ือผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ โดยอางถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา ท่ี อว ๐๒๐๓.๕/ว๑๒๐๑ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

เรื่อง การตรวจสอบและการปองกันปญหาการซ้ือผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

และหนังสือสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ท่ี อว ๐๒๐๙.๕/ว๗๖๔ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖                    

โดยใหสถาบันอุดมศึกษาตราจสอบขอมูลของบุคลากรในสังกัดทำผิดจริยธรรม ตามท่ีปรากฏในสื่อสังคม

ออนไลน และมีการเผยแพรขาวผานสำนักขาวตาง ๆ ในกรณีท่ีมีนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาบางแหง                  

ไดตีพิมพผลงานทางวิชาการโดยกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยอยางรายแรง สถาบันวิจัย                  

และพัฒนาจึงหารือเครือขายเก่ียวกับการตรวจสอบและปองกันปญหาการซ้ือผลงานวิจัยฯ ดังกลาว                  

ดังนั้น จึงได (ราง) เอกสารเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณารวมกัน จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้  

๑) (ราง) ประกาศเจตนารมณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตอการตีพิมพผลงาน              

ทางวิชาการ โดยการกระทำผิดจรยิธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย  

๒) (ราง) แบบรับรองการทำงานวิจัยและตีพิมพผลงานวิชาการโดยยึดถือจริยธรรม   

และจรรยาบรรณการวิจัย   

๓) (ราง) แบบรับรองการทำงานวิจัย/บทความวิจัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๙ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาแบบรับรองการทำงานวิจัยและตีพิมพ

ผลงานวิชาการ โดยยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และแบบรับรองการทำงานวิจัย/บทความวิจัย 

เปน เรื่องท่ีละเอียดออน ดั งนั้ น  ควรรอแนวทางจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร  วิจั ย                            

และนวัตกรรมกอน และการขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย                   

มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเขมงวดอยูแลว  

มติ กบม. เห็นชอบประกาศเจตนารมณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตอการตีพิมพผลงานทางวิชาการ              

โดยการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ             

ของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง                  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ 

นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ ซ่ึงกำหนดประชุมในวันพุธท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.                             

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง 

มติ กบม. รบัทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  

  

 

 

 (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

 ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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