
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๙  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ   

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 



 ๒ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง

 ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

 ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในสัตว พ.ศ. ... 

  ประธาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การวิจัยในสัตว พ.ศ. ... ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยกุลิสรา มรุปณฑธร อาจารยสังกัดคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

  อาจารยกุลิสรา มรุปณฑธร อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในสัตว พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบในหลักการ  

 ๒. มอบเลขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ  

   และขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการดําเนินการหลักสูตรท่ีอยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร

ผานระบบ CHECO 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง 

ผลการดําเนินการหลักสูตรท่ีอยูระหวางการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรผานระบบ CHECO 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานการเสร็จส้ินการชําระบัญชีกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานการเสร็จสิ้นการชําระบัญชีกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ การสงเงินจากการยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการสงเงินจากการยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ ขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

 ๔.๕ รายงานผลการแขงขันกีฬาประเพณีอาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน 

ผลการแขงขันกีฬาประเพณีอาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ กําหนดการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประจําป ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยประจําป ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ สโมสรฟุตบอลลําปางเอฟซีขอใชสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสโมสรฟุตบอลลําปางเอฟซีขอใชสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ การเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพ่ือการยกระดับทักษะกําลังคน

ของประเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพ่ือการยกระดับทักษะ

กําลังคนของประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ ขอความรวมมือในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร 

และการใหความรูดานตางๆ รวมถึงการปองกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใน

สถาบันอุดมศึกษา  

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดขอความรวมมือคณบดีในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร และการให

ความรูดานตางๆ รวมถึงการปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสถาบันอุดมศึกษา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

 ๔.๑๐ การเดินทางกลับของนักศึกษาตางชาติ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการเดินทางกลับของนักศึกษาตางชาติ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนิตยา  

มูลปงใจ อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ เปนผูแจงรายละเอียด

ใหท่ีประชุมทราบ 

  ผูชวยศาสตราจารยนิตยา มูลปงใจ อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับชาวตางประเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวานักศึกษาตางชาติท่ีจะเดินทางกลับประเทศตนเองหลัง

สําเร็จการศึกษามี ๒ ชวงเวลา คือในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ แตเนื่องจากเกิด

ภาวะท่ีเชื้อโรค Covid-19 ระบาด ทําใหนักศึกษาไมสามารถเดินทางกลับประเทศของตนเองได 

  ประธานไดใหขอเสนอแนะวาใหมีการหารือในประเด็นดังกลาวในระเบียบวาระท่ี ๕.๘ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ ผลการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑-รอบท่ี ๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผล

การรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ - รอบท่ี ๓ รวมมีนักศึกษาท่ีสมัครจํานวน ๙๐๐ คน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และการประชุมทําความ

เขาใจแนวทางการขับเคล่ือนศูนย AIC 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และการประชุมทําความเขาใจ 

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย AIC รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ

เทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนและ

การยกเวนผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ 

  เทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 
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 ๖ 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนผูพิจารณา

และอนุมัติผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

การพิจารณาใหความเห็นชอบใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนผูพิจารณาและอนุมัติผลการเรียน

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไปเปนผูพิจารณาและอนุมัติผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยกําหนดใหเริ่มตั้งแตภาคเรียนท่ี 

๑ ของปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ การยุบกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการยุบกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จตามแผน และนําเสนอ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  

 ๕.๔ การเตรียมการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการเตรียมการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ โดยกําหนดจัดระหวางวันท่ี ๙-๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบตามเสนอ 

 ๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสง

ขอเสนอโครงการการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิ์ลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสง

ขอเสนอโครงการการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสง 

  ขอเสนอโครงการการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ... ตามเสนอ 
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 ๗ 

 ๕.๖ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การรับจายเงินรายไดในการจัด

งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การรับจายเงินรายไดในการ

จัดงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การรับจายเงินรายไดในการ 

  จัดงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 

 ๕.๗ สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางขออนุญาตเปนผูดําเนินการการถายรูป

หมูบัณฑิต ประจําป ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุญาตใหสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนผูดําเนินการ 

การถายรูปหมูบัณฑิต ประจําป ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการดําเนินการใหอยูในการควบคุม และ

กํากับของมหาวิทยาลัย และใหมีการประเมินผลการดําเนินการเปนรายป 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ มาตรการและการเฝาระวังการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 

๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณามาตรการและการเฝาระวังการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบ ดังนี้ 

  ๑. เห็นชอบใหปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ ๕ ในปการศึกษา ๒๕๖๓  

ภาคเรียนท่ี ๑ 

  ๒. เห็นชอบประกาศยกเลิกการจัดพิธีรดน้ําดําหัวอาจารยและเจาหนาท่ีอาวุโสเนื่องใน

เทศกาลปใหมไทย ประจําป ๒๕๖๓ และใหนํางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมาใชสําหรับการจางงาน

นักศึกษาใหปฏิบัติงานในหนวยงาน โดยใหการเบิกจายคาจางเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

  ๓. เห็นชอบประกาศการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ในภาวะท่ีเชื้อโรค 

Covid-19 ระบาด 
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  ๔. เห็นชอบประกาศการปฏิบัติงาน และการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในภาวะ

ท่ีเชื้อโรค Covid-19 ระบาด 

มติ กบม. เห็นชอบ 

 ๕.๙ การจัดหาระบบการรับนักศึกษา ทะเบียนนักศึกษา และการรับเงิน 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดหาระบบการรับนักศึกษา ทะเบียนนักศึกษา และการรับเงิน 

รวมเปนจํานวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๑๗๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ 

 ๕.๑๐ การขอชะลอการจายคาเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการขอชะลอจายคาเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยชั่วคราว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหงานสิทธิประโยชนทําบันทึกขออนุญาต

จากมหาวิทาลัยโดยใหชะลอคาเชาดังกลาวในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการใชไฟฟา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการใชไฟฟา  

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการใช 

  ไฟฟา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 

 ๕.๑๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาข้ันตอนการปฏิบัติงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบข้ันตอนการปฏิบัติงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดีตามเสนอ 
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๙ 

๕.๑๓ การจัดทําคําของบประมาณภายใตโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศ

ไทย (Reinventing University System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําคําของบประมาณภายใตโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย 

(Reinventing University System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบรองอธิการบดีฝายวางแผน

และบริการวิชาการเชิญคณบดีทุกคณะประชุมเพ่ือหารือในเรื่องดังกลาว  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๔/๒๕๖๓ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ .๐๐ น . 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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