
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ 

วันพุธที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. อาจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๓.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๕. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๔. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมุกดา สีตลานุชิต ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. นางสาวเจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  เขตภาคเหนือ สถานศึกษาขนาดกลาง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้น านักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือก
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขตภาคเหนือ สถานศึกษาขนาด
กลาง จ านวน ๒ ราย แบ่งเป็นประเภทนักศึกษา ๑ ราย และนักศึกษาพิการ ๑ รายระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

๑) นายศุภกร อิทธิสุนทร นักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย               

๒) นางสาวภัทราพร รุ่งแจ้ง (ประเภทนักศึกษาพิการ) นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

มติ กบม. รับทราบ 
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๑.๒ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส             
โควิด  - ๑๙ เนื่ องจากทางจั งหวัดล าปางได้มีมาตรการในการจัดกิจกรรม  ที่ มี ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรม                  
จ านวน ๒๐๐ คนขึ้นไป มีพ้ืนที่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อ ๑ คน ในการนี้ จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาเลื่อน            
การจั ดกิ จกรรมที่ มี ก ารรวมตั วกันของคนหมู่ ม าก  หรือถ้ า ไม่ ส ามารถ เลื่ อนการจั ดกิ จกรรมได้                   
จะต้องมีมาตรการป้องการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ตามประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด   

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๓ เมื่อศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าป าง                   
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๔ - ๑๑ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยไม่มกีารแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ โครงการปลูกต้นไม้พระนามราชวงศ์จักรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดจัดโครงการปลูกต้นไม้พระนามราชวงศ์จักรี ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
ณ บริเวณทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการนี้จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว                   
และทางคณะวิทยาศาสตร์จะท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ 
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๔.๒ ความคืบหน้าการจัดสร้างวัตถุมงคลในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงความคืบหน้าการจัดสร้างวัตถุมงคลในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการนี้                        
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้น าเสนอ  

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงความคืบหน้าการจัดสร้างวัตถุมงคลในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาด้านกายภาพตามยุทธศาสตร์              
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งให้              
ที่ประชุมทราบถึงรายงานการใช้งบประมาณโครงการพัฒนาด้านกายภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง จ านวน ๒๕ ,๔๙๙ ,๙๐๖ บาท (ยี่สิบห้ าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)               
จากงบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ                        
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวมุกดา สีตลานุชิต  ผู้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์               
และนางสาวเจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา ช านาญการ เป็นผู้น าเสนอ 

นางสาวมุกดา สีตลานุชิต ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และนางสาว             
เจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา ช านาญการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 
 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑) ให้เพ่ิมหลักเกณฑ์การจัดตั้ง และพันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒) ให้เพ่ิมตารางข้อมูลจ านวนงบประมาณที่ยืมจากมหาวิทยาลัยและแผนก าหนดการคืน

งบประมาณให้มหาวิทยาลัย 
๓) ให้เพ่ิมข้อมูลหอพักนักศึกษาพยาบาล 
๔) ให้กลั่นกรอง ตรวจสอบ และแก้ค าผิดให้ถูกต้อง 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                     
โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๒ การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ               
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง สืบเนื่องจากเนื่องจากได้ประสานทางโทรศัพท์            
ไปยังส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้รับแจ้งจากส านักปลัดฯ                     
ว่าขอทราบเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเสนอ             
ร่างไปแล้ว จ านวน ๒ ฉบับ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามีหลักสูตรใดที่จะต้องจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกา
เพ่ิมเติม ให้จัดท ามาในคราวเดียวกัน และกรณีหลักสูตรใดที่ต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรแล้วต้องจัดท าร่าง    
พระราชกฤษฎีกาใหม่ ก็เห็นควรให้มหาวิทยาลัยท าการปรับก่อนรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้จัดท าร่าง
พระราชกฤษฎีกาไปในคราวเดียวกัน 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ทางคณะส ารวจหลักสูตร ใด                  
ที่จะปรับปรุงให้เร่งด าเนินการกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่ไปในคราว
เดียวกัน 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบให้แต่ละคณะส ารวจหลักสูตรที่จะปรับปรุง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า              
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุม 

๕.๓ การจัดกิจกรรมปีใหม่ของสโมสรอาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการจัดกิจกรรมปีใหม่ของสโมสรอาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่  ซึ่งก าหนดในวันศุกร์               
ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ซ่ึงอาจมีความ
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมดังกล่าว  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อ เสนอแนะให้ เลื่ อนการจัดกิจกรรมปี ใหม่               
ของสโมสรอาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่  โดยให้จัดขึ้นร่วมกับงานประเพณีปีใหม่ไทย                
(วันสงกรานต์) 

มติ กบม. เห็นชอบให้เลื่อนการจัดกิจกรรมปีใหม่ของสโมสรอาจารย์และข้าราชการและสโมสรเจ้าหน้าที่ 
โดยให้จัดขึ้นร่วมกับงานประเพณีปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) 

๕.๔ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิ เวศสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม อย่างยั่งยืน : การจัดท าผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม รายประเภทในพื้นที่
ภาคเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อการด าเนินงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม อย่างยั่งยืน : การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่ง
ศิลปกรรม รายประเภท ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.                
ณ ห้องอินทนนท์ ชั้น ๑ ส านักงานบริการวิชาการ (UNISERV) Green Nimman มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งที่ประชุม           
ว่าทางส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๓.๓/ว๑๗๗๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น 
และได้ท าหนังสือชี้แจงว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด – ๑๙ ในปัจจุบัน ไปยังกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติ กบม. เห็นชอบการไม่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ในปัจจุบัน 

๕ .๕  รายงานผลการบริห ารจั ดการความเสี่ ย งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง                       
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณ ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                       
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นายวรากร เนือยทอง ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน เป็นผู้น าเสนอ 

นายวรากร เนือยทอง ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแก้ข้อความ
ให้ถูกต้อง เหมาะสม และแจ้งไปยังกองนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการแก้ไขในล าดับต่อไป 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                       
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง ได้แจ้งที่ประชุมพิจารณาการจัดประชุมพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งก าหนดในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ 
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  
ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการประชุมดังกล่าว 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมประชุม            
และสถานที่ในการจัดประชุม ดังนี้ 

๑) เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจันทน์ผา ไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยลงทะเบียนผ่านระบบ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบจะให้สิทธิ์ในการลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๐๐ คน 

๒) ส าหรับลงทะเบียนไม่ทันสามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์  
มติ กบม. เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมประชุม และสถานที่ในการจัดประชุม ดังนี้ 

๑) เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจันทน์ผา ไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบจะให้สิทธิ์ในการลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๐๐ คน 

๒) ส าหรับลงทะเบียนไม่ทันสามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์  

๖ .๒ ก าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหา วิทยาลั ยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   
ไดแ้จ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดประชุม
ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๘ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


