
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
   และสภามหาวิทยาลัย 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๒. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ  
๑๕. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๒๐.  อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ   
๒๒. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร  จันทรมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การออกฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ของนักศึกษา 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีหนังสือจากนักศึกษาขอให้มหาวิทยาลัย
พิจาณาเรื่องการก าหนดสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือคณบดี                      
น าไปพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๑.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๒ ประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง  

ประธาน ได้แจ้ งให้ ที่ ป ระชุมทราบว่า  ในวัน พุธ  ที่  ๑๗  มิถุน ายน  ๒๕๖๓                        
มีก ารป ระชุ ม เตรี ยมการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาผู้ แทนราษ ฎรจั งหวัดล าป าง เขต เลื อกตั้ งที่  ๔                   
แทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคณะ           
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
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โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๓ - ๑๐  

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติของคณบดี จากเดิมเป็น 
“แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์จากรองคณบดีคณะครุศาสตร์” 
แก้ไขเป็น “แบบฟอร์มประวัติผู้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์จากคณบดี                  
คณะครุศาสตร์”  

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 

๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าคณะ และแบบตอบรับผู้ได้รับการลงมติเลือกเป็นกรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ            
โดยใช้แบบฟอร์มของคณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่าง 

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 
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๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าคณะ และแบบตอบรับผู้ได้รับการลงมติเลือกเป็นกรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ            
โดยใช้แบบฟอร์มของคณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่าง 

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 

๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าคณะ และแบบตอบรับผู้ได้รับการลงมติเลือกเป็นกรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ            
โดยใช้แบบฟอร์มของคณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่าง 

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 

๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้                   
ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าคณะ และแบบตอบรับผู้ได้รับการลงมติเลือกเป็นกรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ            
โดยใช้แบบฟอร์มของคณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่าง 

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง 

 

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๕ 

 

๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์  ผู้ อ านวยการสถาบั นวิจั ยและพัฒนา ได้ แจ้ งให้                   
ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา และแบบตอบรับผู้ได้รับการลงมติเลือกเป็นกรรมการประจ า
สถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบฟอร์มของคณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่าง 

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง  

๔.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแบบตอบรับผู้ได้รับการลงมติเลือกเป็น
กรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้แบบฟอร์มของ                   
คณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่าง 

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง  

๔.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                
การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจ าส านักส านักศิลปะและวัฒนธรรม และแบบตอบรับผู้ได้รับการลงมติเลือกเป็นกรรมการ
ประจ าส านักส านักศิลปะและวัฒนธรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้แบบฟอร์มของคณะครุศาสตร์เป็นแบบอย่าง 

มติ กบม. ให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้ง  

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๖ 

 

๔.๙ ความคืบหน้าการจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภา
มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ดังนี้ 
    รอบท่ี ๑ การด าเนินงาน 

- รับสมัครแบบ Onlineวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๕๕ อัตรา 
- ด าเนินการคัดเลือก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๔๑ อัตรา 

    รอบท่ี ๒ การด าเนินงาน 
- รับสมัครแบบ Onlineวันที่ ๑๕ - ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑๔ อัตรา 
- ด าเนินการคัดเลือก วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑๔ อัตรา 
- ยืนยันสละสิทธิ์ ๕๔ อัตรา จาก ๒๕๕ อัตรา 

o เป็นเกษตรกร จ านวน ๑๘ อัตรา 
o สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน จ านวน ๑๐ อัตรา  
o ยืมยันสละสิทธิ์เอง จ านวน ๒๖ อัตรา 

  ส่วนกลางได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารไปยังผู้รับจ้าง ประกอบด้วย  
    ๑. ใบสมัครงานฯ      ๒. ใบเสนอราคาจ้างเหมาฯ   
    ๓. รายละเอียดต าแหน่งงาน (TOR)    ๔. บันทึกข้อตกลงฯ   
    ๕. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการฯ  ๖. ใบส าคัญรับเงิน   
   ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  จ านวน ๒๐๑ อัตรา  
   - เรียกส ารองจ านวน ๑๐ อัตรา รวมเป็น ๒๑๑ อัตรา (๒๐๑+๑๐) 
   - สละสิทธิ์เพ่ิมเติม จ านวน ๕ อัตรา  
   - ประกาศรับสมัครเพ่ิมเติม ๔๙ อัตรา   
   รอบท่ี ๓ การด าเนินงาน 

- รับสมัครแบบ Onlineวันที่ ๘ – ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๔  จ านวน ๔๙ อัตรา 
- ด าเนินการคัดเลือก วันที่ ๑๔ – ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ได้ประกาศรับสมัครโครงการ อว.สร้างงาน เฟส ๒ เพ่ิมอีกจ านวน ๒๙๙ 

อัตรา ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรับสมัครตั้งแต่
วันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๗ 

 

๔.๑๐ การจัดท าคู่มือกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภา
มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ด าเนินการ
จัดท าคู่มือกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๖๐๐ เล่ม โดยจะมอบให้นักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๒๐๐ 
เล่ม และมอบให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๔๐๐ เล่ม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จะจัดโครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา โดยจะแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรม  

กิจกรรมที่ ๑ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษา โดยจะด าเนินการอบรมให้ความรู้แบบ online ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.        
ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง  

กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเพ่ิมทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการพัฒนานักศึกษา 
ส าหรับตัวแทนนักศึกษา ผู้น านักศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ ผลการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงผลการด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนี้ 

๑. จัดท ารายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่ตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ให้อธิการบดีพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕ 

๒. การจัดอบรม "หลักการและแนวปฏิบัติการพิจารณาและการรับรองจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์" (หลักสูตรส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์) ให้แก่บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์              
สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นวิทยากร 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๘ 

 

๓. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเสนอขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และน าเข้าในวาระพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแก้ ตามมติที่ประชุมฯ 

๔. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
และค่าใช้ในการด าเนินการของคณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง พ.ศ.๒๕๖๓ และน าเข้าในวาระพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแก้ตามมติ           
ที่ประชุมฯ 

๕. จัดเตรียมเล่ม วิธีด าเนินการมาตรฐาน หรือ SOP (Standard Operating Pro-
cedures) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

๖. ประสานหาข้อมูลหน่วยงานที่รองรับการขอจริยธรรมในมนุษย์และสัตว์                      
ของโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในช่วงที่มหาวิทยาราชภัฏล าปางยังอยู่ระหว่างการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ สรุปจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบถึงจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑. คณะครุศาสตร์ จ านวน ๒๖๕ คน 
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน ๓๘๘ คน 
๓. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๙๖ คน 
๔. คณะวิทยาการจัดการ จ านวน ๑๗๓ คน  
๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๑๐๓ คน 
๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน ๑๒ คน  
สรุปรวมมีจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมจ านวน ๑,๑๓๗ คน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ ก าหนดการเกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน  

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้                   
ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการเกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน (Safe Farm Fin Fair - LPRU) ปีที่ ๒ โดยก าหนด
จัดงานระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๐ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๙ 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ การด าเนินโครงการ อว. สร้างงาน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
แบบบูรณาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินโครงการ อว. สร้างงาน สร้างงาน และยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทัน
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม IIT#ITA2563 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุม
ตอบแบบสอบถาม IIT#ITA2563 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยการด าเนินการดังกล่าว ต้องการส ารวจ
ความเห็นของบุคลากร ที่มีอายุงานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขออนุเคราะห์ที่ประชุมแจ้งให้บุคลาการในหน่วยงานเข้าไปตอบ
แบบสอบถาม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๘ ขอความอนุ เคราะห์ มหาวิทยาลัยจัดท าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Donation)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องขยายเสียงให้คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน ๑ เครื่อง และแอลกอฮอล์ จ านวน ๒๐๐ ขวด จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยจัดท า
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แกบ่ริบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้จะมีหนังสือแจ้ง
มายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

๔.๑๙ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเว็บไซต์หรือเว็บเพจในหน่วยงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมตรวจสอบเว็บไซต์หรือเว็บเพจของหน่วยงาน ที่อยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเชื่อมต่อเว็บไซต์ไปแล้วไม่เจอข้อมูล โดยเฉพาะเว็บไซต์ของสาขาวิชา  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ การพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการทดสอบทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๑ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้เตรียมพร้อมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... 

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
พ.ศ. ... ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏล าปาง น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ให้พิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนด
ภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... การก าหนดชั่วโมงภาระ
งาน ข้อที่ ๖.๒.๑ ข้อที่ ๖.๒.๓ และข้อที่ ๗.๔ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๑ 

 

๒. ให้ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระ
งานของผู้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... ว่าสอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยหรือไม่  

๓. ปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... 

๔. ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาออก
ประกาศ  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของ                    
ผู้ด ารงต าแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... และให้ด าเนินการ               
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๒ การก่อสร้างโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและมาตรฐาน
อาหารท้องถิ่น 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาการก่อสร้างโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและมาตรฐานอาหาร
ท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้น าโครงการการก่อสร้างโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรและมาตรฐานอาหารท้องถิ่นเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพ่ือให้เห็นรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น 

มติ กบม. ให้ด าเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น .                   
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓  วันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๒ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (นายจตุพร  จันทรมา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้บันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


