
  

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งที ่ ๑๔/๒๕๖๕  วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕  

(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๗. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
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 ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๒.  อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ 
๔.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือตดิภารกจิอ่ืน) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย          กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๒.  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. นายไพรวัลย์  ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ 
๖.  นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรนันท์ สอนแก้ว อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละมาย จนัทะขาว อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๔. อาจารย์อภิศักดิ์ จักรบุตร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. อาจารย์เอกชัย ญาณะ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๖. อาจารย์นงลักษณ์ สายเทพ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จกัรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๙. รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัตติยา ขัตยิวรา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ ์ ภูมลี อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ทองสุข อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

๑๔. อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕.  อาจารย์พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๖. อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๗.  อาจารย์ศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๘. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
๒๐. อาจารย์เอกสิทธิ์ ไชยปิน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์
๒๑. อาจารย์ชัชชฎาพร พิศมร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  อยู่มัน่ คณะกรรมการเครดิตแบงค์ 
๒๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง คณะกรรมการเครดิตแบงค์ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ ์ ฮ่ันยะลา คณะกรรมการเครดิตแบงค์ 
๒๕. อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ คณะกรรมการเครดิตแบงค์ 
๒๖.   อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา คณะกรรมการเครดิตแบงค์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒.  นายภูวิช  กันทะยศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ๑ .๑  ก า ร ต รว จ เยี่ ย ม ก า รด ำ เนิ น ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ล ำป า ง                               
โดย พลเอกดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ พลเอกดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  จะลงพ้ืนที่ ตรวจเยี่ ยมการดำเนิน งานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปาง                             
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และโครงการพัฒนา                  
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 

มติ กบม. รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๔  หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ – ๑๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้แก้ไขระเบียบ   
วาระที่ ๔.๕ หน้า ๙ วรรคสอง เป็น “และรายวิชาวิศวกรสังคมจะเป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
๘ แห่ง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกัน โดยทั้งนี้จะมีการจัดทำคำอธิบายรายวิชา  และเกณฑ์การวัด           
และประเมินผลของรายวิชาร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม” 

มต ิกบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๕ โดยให้แกไ้ขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและ
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุม    
ทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอ่ืน                              
ในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กำหนดให้มี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร
และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับ            
การปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตน                      
ในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งกำหนดขึ้น             



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนรางวัลและร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖   

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ สรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ผสมผสานตามแนวพระราชดำริ                    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๔ การปรับปรุงระบบท่ีปรึกษาออนไลน์ 

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ได้แจ้ งให้                  
ทีป่ระชุมทราบถึงการปรับปรุงระบบที่ปรึกษาออนไลน์ เพ่ือจะได้ทราบสถานะของนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน เช่น 
ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลการย้ายสาขาวิชา เป็นต้น ทั้งนี้หากดำเนินการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งไปยังคณะอีกครั้ง เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้กรอกข้อมูลสถานะนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน
ในระบบที่ปรึกษาออนไลน์  

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๕ การขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                   

ที่ประชุมทราบว่าสโมสรฟุตบอลเขลางค์ ยูไนเต็ด ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปางเป็นสนามแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด               
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๖ กำหนดการเดินทางไปร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                 
ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการเดินทางไปร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                
ศูนย์แมร่ิม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดขึ้นรถเวลา ๐๖.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

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 วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต                             
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ในการนี้                   
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรนันท์ สอนแก้ว อาจารยส์ังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรนันท์ สอนแก้ว อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 

๕.๒ การพิจารณาหลักสูตรรูปแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) จำนวน ๙ หลักสตูร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรรูปแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) จำนวน ๙ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรกฎหมายสำหรับธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒) หลักสูตรการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่มิใช่นักบัญชีในหน่วยงานสุขภาพภาครัฐ             

คณะวิทยาการจัดการ 
๓) หลักสูตรการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔) หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์                 

และสังคมศาสตร์ 
๕) หลักสูตรการออกแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาโครงงานไอโอทีขั้นพ้ืนฐาน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
๗) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นพ้ืนฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘ ) ห ลั ก สู ต ร เท ค โน โล ยี ก ารผ ลิ ต พื ช ใน ระบ บ โรง เรื อ น เก ษ ต ร อั จ ฉ ริ ย ะ                         

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๙) หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ - ๕.๒.๙ 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ควรมีขั้นตอนหรือกระบวนการนำเสนอข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบสะสมหน่วยกติ  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

๓. ควรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

มติ กบม. เห็นชอบหลักสูตรรูปแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) จำนวน ๙ หลักสูตร ตามเสนอ                 
และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๓ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๖ เป็น “หากมหาวิทยาลัย             
มีความจำเป็นที่ต้องรับบุคคล ที่ไม่มีผลการประเมินระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามประกาศนี้               
มาแสดง หรือไม่ผ่านเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประกาศนี้  บุคคลดังกล่าวจะต้องพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ      
ให้มีผลการประเมินระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามประกาศนี้ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน”  

มติ กบม . เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕.๔ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ค่าธรรมเนียม              
การสมัคร ค่าใช้จ่ าย อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานในการรับสมัครและ สอบบรรจุบุคคล                       
เพื่อเปน็บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้จ่าย อัตรา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและสอบบรรจุบุคคล เพ่ือเป็นบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน                     
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้กำหนดอัตราค่าสมัครสอบบรรจุ
บุคคลเพื่อเป็นบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามวุฒิที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้  

๑) วุฒิต่ำกว่าปริญตรี     ไม่เกินรายละ ๒๐๐ บาท   
๒) วุฒิปริญญาตรี   ไม่เกินรายละ ๓๐๐ บาท  
๓) วุฒิปริญญาโท   ไม่เกินรายละ ๔๐๐ บาท  
๔) วุฒิปริญญาเอก   ไม่เกินรายละ ๕๐๐ บาท 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้จ่าย อัตรา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานในการรับสมัครและสอบบรรจุบุ คคล เพื่ อ เป็นบุคลากร                      
หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ การพิจารณา PA ๒-๑ (บทสรุปผู้บริหาร) และ PA ๒-๒ ข้อมูลการสำรวจตนเอง                     
เพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา PA ๒-๑ (บทสรุปผู้บริหาร) และ PA ๒-๒ ข้อมูลการสำรวจตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมตามกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบ PA ๒-๑ (บทสรุปผู้บริหาร) และ PA ๒-๒ ข้อมูลการสำรวจตนเอง เพื่อเตรียม               
ความพร้อมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕.๖ การพิจารณาผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์              
การประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๗ การพิจารณาลดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เสนอให้                 
ที่ประชุมพิจารณาลดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) โดยสืบเนื่องจาก                 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้ งที่  ๑๐/๒ ๕๖๕ เมื่ อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕                          
มีมติเห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลดหย่อนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานผู้ให้บริการสนามฟุตบอล                   
(หญ้าเทียม) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง เรื่อง การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

มติ กบม.  ให้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลำปางสำหรับการจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ชี้แจงกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๕.๘ การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์                      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
ได้ เสนอ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณ าอนุ มั ติ เป ลี่ ย นแปลงแผนการรับนั กศึ กษ าสาขาวิช านิ ติ ศ าสต ร์                       
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จากเดิมกำหนดไว้จำนวนปีการศึกษาละ 
๔๐ คน เป็นปีการศึกษาละ ๘๐ คน เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและเพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์                
และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 
การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะสั งคมศาสตร์  จ าก เดิ ม ปี ก ารศึ กษ าละ  ๔ ๐  ค น  เป็ น ปี ก ารศึ กษ าละ  ๘ ๐  ค น                               
และแจ้งใหก้องบริการการศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป 

๕.๙ การพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                        
เรื่อง พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เรื่อง พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุม               
ให้นายภูวิช กันทะยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำเสนอ 

นายภูวิช กันทะยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอรายละเอียดระบบคำร้อง
ออนไลน์ขั้นตอนการทำงานของระบบ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๙.๑  

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                        
เรื่อง พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ 

๕.๑๐ การพิจารณาแผนการดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร              
สายวิชาการ และแผนการดำเนินงานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแผนการดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และแผนการดำเนินงาน
การเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๐.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

มติ กบม. เห็นชอบแผนการดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ                 
และแผนการดำเนินงานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน                
ตามเสนอ 

๕.๑๑ การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยส่วนตัว 

รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ                
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยส่วนตัว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ               
การประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ยกเลิกข้อ ๕(๒) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรค์และเงินสมนาคุณบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของบุคลากรสายวิชาการ                  
และบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๕  

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยส่วนตัว ตามเสนอ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 

๕.๑๒ การพิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นิสิตนักศึกษา/
นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา ได้มอบหมายให้
นายจตุพร จันทรมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเว้น
ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นิสิตนักศึกษา/นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน ๑ คน       
คือนางสาววิไลพร ปัญญาเลิศภิษัช ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี (๒ ปีต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นิสิตนักศึกษา/นักศึกษาทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี จำนวน ๑ คน คือนางสาววิไลพร ปัญญาเลิศภิษัช ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี 
(๒ ปีต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ กำหนดการประชุ มคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง                  
ครั้งที ่๑/๒๕๖๖ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซ่ึงกำหนดประชุมในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.                
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รบัทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

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


