
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  

(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
 *************************  
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๐. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๗.  อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๕.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖.  นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวสมพร ตะนะวงค์ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ การจัดกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙              
หรือโรคโควิด ๑๙ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่จังหวัดล าปาง มีประกาศ เรื่อง มาตรการ
เร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรณีจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวน
รวมกันครั้งหนึ่งน้อยกว่า ๑๐๐ คน สามารถด าเนินการได้ โดยให้ด าเนินการตามาตรการป้องกันโรคที่ทาง
ราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด และต้องยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าปาง ก่อนล่วงหน้า 
๒ สัปดาห์ ในการนี้หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จัดกิจกรรมต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการยื่นหนังสือขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ล าปางโดยตรง 
มติ กบม. รับทราบ 
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๑.๒ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการปรับตัวหลังยุคโควิด 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการปรับตัวหลัง             
ยุคโควิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM 
ในการนี้จึงขอมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีทุกคณะเข้าร่วม ทั้งนี้หากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าวได้ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๔ เมื่อพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปา ง                   
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๑๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๘ - ๒๑ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้               
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๔.๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้          
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้               
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด              
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ งาน ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๓                   
ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

๔.๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓                
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓                               
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

๔.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล                
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                         
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้ที่
ป ร ะชุ ม ท ราบ ถึ ง ร าย งาน ส รุ ป ก าร ใช้ จ่ าย งบ ป ระม าณ  ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๔                         
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                  
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๓                     
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

๔.๑๔ รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                 
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๓                
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                      
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติ งาน  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔  ไตรมาสที่  ๓                       
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล               
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๔.๑๘ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๓                        
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๙ การด าเนินโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา “พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวาย
เทียนพรรษา” 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการด าเนินโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา “พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา”                  
ในการนี้พิธีถวายเทียนพรรษา ก าหนดการเลื่อนจากวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็น วันศุกร์ที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ การด าเนินโครงการกินอ้อผญ๋า (อ้อปัญญา) 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการด าเนินโครงการกินอ้อผญ๋า (อ้อปัญญา) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ในการนี้จึงขอเลื่อนด าเนินการจัดโครงการกินอ้อผญ๋า (อ้อปัญญา) จากวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๑ การด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส             
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอ กาสวันเฉลิม                     
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๓/            
ว ๓๗๘๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๔.๒๒ รายงานผลการการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้            
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและ
กิจการพิเศษ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๔ รายละเอียดการหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักสูตร
การอบรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้               
ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการหารือกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักสูตรการอบรม 
จากการหารือได้รับข้อเสนอจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ในความต้องการฝกกอบรมให้แก่ชุมชน 
โดยเน้นในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ รวมถึงการต่อยอดการเรียนรู้ เพ่ือให้น ากลับไปพัฒนาชุมชน 
โดยการคัดสรรบุคคลจากกลุ่มที่ได้รับการฝกกอบรมดังกล่าว ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา เป็นแม่แบบ                   
ในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ ให้มีการวัดผลการด าเนินงาน การติดตามการด าเนินงาน โดยให้มี               
การติดตามประเมินผล และการพัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อง ในการฝกกอบรมที่ มี การฝกกอบรมไปแล้ ว                         
เพ่ือท าการติดตาม พัฒนา และต่อยอดให้มีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้ รายละเอียด             
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้             
ที่ประชุมทราบถึงยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ตามกระบวนการวิจัย
เพ่ือตอบโจทย์ของพ้ืนที่และยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ภาค รวมถึงยุทธศาสตร์ประเทศ มหาวิทยาลัยต้อง



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

มีกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์
การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การวิจัยได้จัดท าเมื่อปีที่ผ่านมา 
ส าหรับการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยของทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ก าหนด ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ปรับปรุงตามกรอบการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียด          
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๖ การก าหนดกรอบการวิจัย และประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการก าหนดกรอบการวิจัย และประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๗ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้             
ที่ประชุมทราบว่านักศึกษาใหม่ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ ได้ขอยื่นกู้ยืมเงินกองทุน           
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) แต่ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการรับรอง               
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการนี้จึงขอให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการช่วยก ากับ
ติดตาม ให้หลักสูตรเร่งด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO)  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เพื่อจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าจังหวัดล าปางขอความอนุเคราะห์สถานที่ เพ่ือจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยใช้หอประชุมใหญ่               
เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในการนี้จึงขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในกรณีดังกล่าว 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบให้ ใช้หอประชุมใหญ่ เป็นสถานที่จัดตั้ ง
โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้แยกเส้นทางจราจร
ระหว่างผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กับบุคลากรคนละเส้นทาง 

มติ กบม. เห็นชอบให้ใช้หอประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้ว่าที่           
ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้พิจารณาปรับแก้ค านิยาม ค าว่า “หัวหน้าหน่วยงาน” เป็น “หัวหน้าส่วน

ราชการ” 
๒. ให้ทบทวนและปรับแก้ค านิยามของค าว่า “การพานักเรียนนักศึกษาไปนอก

มหาวิทยาลัย” ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
๓. ข้อ ๗(๔) ให้แก้ไขเป็น “ให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะ

เดินทาง ยานพาหนะที่จะใช้ ในการเดินทางซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุม
ยานพาหนะที่มีความรู้ ความช านาญด้วย” 

๔. ข้อ ๙ ให้พิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับค านิยาม เนื่องจากค าว่า  
“หัวหน้าหน้าหน่วยงาน” หมายความว่าอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และให้หมายความรวมถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางด้วย   

มติ กบม. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

๕.๓ การพิจารณาร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้ว่าที่            
ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประมวลจริยธรรม



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากจริยธรรมของนายก              
สภามหาวิทยาลัย จริยธรรมของผู้บริหาร และจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ก าหนดให้ในส่วนของมหาวิทยาลัยให้ใช้ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
โดยอนุโลม และมีหนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด
ผู้ที่สามารถลงนามในประมวลจริยธรรมได้นั้น ต้องเป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย              
และนวัตกรรมเท่านั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ชะลอการออกประมวลจริยธรรมออกไปก่อน  

มติ กบม. เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๔ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยธรรมาภิบาล                
พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายให้ว่าที่           
ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขข้อ ๕(๑) จาก “การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๕ (๑) 

นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” เป็น “การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” 

๒. ให้แก้ไขข้อ ๕(๒) จาก “การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมตาม
ข้อ ๕ (๒) นอกจากที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของนากยกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ด้วย” เป็น “การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของนากยก           
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งด้วย” 

มติ กบม. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕..                    
โดยใหด้ าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และน าเสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๕.๕ การลงเวลาปฏิบัติราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา               
การลงเวลาปฏิบัติราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะใช้ระบบการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด 
๑๙ (Corona virus Disease 2019 (CDVID-19) ที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบให้ลงเวลาปฏิบัติราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด 
๓. ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. และลงเวลาออกปฏิบัติราชการหลังเวลา 

๑๖.๓๐ น. 

๕.๖ การพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด             
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๗ การพิจารณาร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรประเภทสายวิชาการ                           
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่
ป ร ะ ชุ ม พิ จ า รณ าร่ า งแ บ บ ป ระ เมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก า รบุ ค ล าก รป ระ เภ ท ส าย วิ ช าก า ร                           
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยสืบเนื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง               
ได้มีบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและทบทวนภาระงาน
บุคลากรสายวิชาการ ตามบันทึกข้อความที่  อว ๐๖๑๓ .๑๕/๐๑๕ ลงวันที่  ๕  เมษายน ๒๕๖๔                         
โดยได้น าเสนอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรประเภท             
สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พร้อมทั้งน าเสนอแบบประเมินฉบับร่างมายังมหาวิทยาลัย              
เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ              
ทบทวนร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรประเภทสายวิชาการ  ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

มติ กบม. มอบให้สภาคณาจารย์และข้าราชการทบทวนร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
ประเภทสายวิชาการ ให้ สอดคล้องกับประกาศคณ ะกรรมการข้ าราชการพลเรือน                            
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๕.๘ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๙ การพิจารณาขอเสนอติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Lotus’s) 
จ านวน ๒ ตู้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Lotus’s) จ านวน ๒ ตู้ ณ บริเวณอาคารหอพัก
นักศึกษาหญิงแห่งใหม่ และบริเวณหน้าโรงอาหารทิพย์ธัญญา โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อตู้ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบใหต้ิดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Lotus’s) จ านวน ๒ ตู้                     
ณ บริเวณอาคารหอพักนักศึกษาหญิงแห่งใหม่ และบริเวณหน้าโรงอาหารทิพย์ธัญญา              
โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ ๕๐๐ บาทต่อตู้  

๕.๑๐ ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปทางการเกษตรและมาตรฐานอาหารท้องถิ่น 

อาจารย์ทิ พ รัตน์  ติ ฆะปัญ ญ า ผู้ แทนคณ บดีคณ ะเทคโน โลยี การเกษตร                       
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปทางการเกษตรและมาตรฐานอาหารท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๐.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้รับประโยชน์จากการร่วมลงทุน

ในโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและมาตรฐานอาหาร

ท้องถิ่นและการด าเนินการภายหลังจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวส าเร็จแล้วอย่างไร 

๒. การด าเนินการของโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและ

มาตรฐานอาหารท้องถิ่น ใช้แหล่งงบประมาณด าเนินการจากหน่วยงานใด 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

๓. การร่วมลงทุนและการด าเนินการมีรายละเอียดข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร 

๔. ภายหลังจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวส าเร็จแล้ว  บุคคลใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ

หลักในการด าเนินการผลิตนวัตกรรมผลิตภ ัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและมาตรฐานอาหารท้องถิ ่น                    

และมีแผนการบริหารบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างไร 

๕. การด าเนินการของโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร                   

และมาตรฐานอาหารท้องถิ่น มีแผนการด าเนินงานในระยะ ๕ ปี อย่างไร 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แปรรูปทางการเกษตร                
และมาตรฐานอาหารท้องถิ่น โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และน าเสนอ             
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๕.๑๑ รายงานผลการการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอให้ที่
ประชุมให้ พิจารณารายงานผลการการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๑.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบรายงานผลการการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕.๑๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓                   
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓                   
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

๕.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑๔ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑๕ การพิจารณาร่างคณะกรรมการเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและ
กิจการพิเศษ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคณะกรรมการเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นกรรมการ 

มติ กบม. เห็นชอบคณะกรรมการเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน  ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหเ้พิ่มผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นกรรมการ 

๕.๑๖ ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ              
(Workshop) เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 ประธานขอหารือที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุม      
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย                    
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง การพิจารณาร่างประกาศ



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
มามีส่วนร่วมมาแลกเปลี่ยนความรู้และให้ข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือพิจารณาพัฒนาหลักสูตร               
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน                 
โดยอาจพิจารณาควบรวมหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน หรือมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ หรือท าหลักสูตร
ร่วม (Joint Degree) หรือการพัฒนาหลักสูตรให้แก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือ Upskill และ Reskill หรือส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตในระบบ
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โดยน าประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                   
เรื่อง ก าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเป็นแนวทาง และทั้งนี้ควรน ามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย              
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่องการพิจารณาแนวทาง               
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มาเป็นแนวทางในการประชุมดังกล่าวด้วย  
ในการนี้จึงขอหารือที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)             
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งกรรมการด าเนินการจัดประชุม           
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 
๒. คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
๓. สาขาวิชาที่มีนักศึกษาต่ ากว่า ๑๐ คน เป็นกรรมการ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นกรรมการ 

มติ กบม. ให้แต่งตั้งกรรมการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ประกอบด้วย 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 
๒. คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
๓. สาขาวิชาที่มีนักศึกษาต่ ากว่า ๑๐ คน เป็นกรรมการ 
๔. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นกรรมการ 

๕.๑๗ ขอหารือการจ่ายเงินกองทุนเพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงการศึกษาให้กับนักศึกษา                              
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ชั้นปีที่ ๑ 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอหารือที่
ประชุม เรื่อง การจ่ายเงินกองทุนเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ชั้นปีที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑ . การจ่ าย เงินกองทุ น เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าบ ารุ งการศึ กษาให้ กั บนั กศึ กษ า                       

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ชั้นปีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ หากมีความ
ประสงค์จะใช้เงินกองทุนเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงการศึกษา เห็นควรปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

๒. หากกองทุนใดต้องการปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย
กองทุน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หากปรับแก้แล้ว ให้แจ้งว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้า
งานนิติการ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกลั่นกรอง น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มติ กบม. ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๑๘ ขอความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่เพื่อจัดวางตู้กาแฟหยอดเหรียญ 

ผู้ ช่ วย ศาสตราจารย์ ป ริ ต ต์  ส ายสี  รอ งอธิ ก ารบ ดี ฝ่ ายกิ จการนั ก ศึ กษ า                     
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือจัดวางตู้กาแฟหยอดเหรียญ และพิจารณาก าหนดสถานที่ติดตั้ง               
โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อตู้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหเ้ช่าพื้นที่เพื่อจัดวางตู้กาแฟหยอดเหรียญ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อตู้                    
โดยให้ตัวแทนผู้ให้บริการตู้กาแฟหยอดเหรียญพิจารณาเลือกสถานที่ติดตั้งเอง 

๕.๑๙ รายงานผลตามตัวชี้วัดและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ของส านักงานอธิการบดี 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลตามตัวชี้วัดและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ของส านักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของแผนปฏิบัติงาน             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ของส านักงานอธิการบดี 

๕.๒๐ การท าความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาท าความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ไปใช้เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกลางทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้ เพ่ือติดตั้งเครื่องสืบค้น  จึงขอให้ทางคณะจัดสรรเจ้าหน้าที่                
เพ่ือเป็นผู้ช่วยบรรณรักษ์ ในการด าเนินการดังกล่าว 

มติ กบม. เห็นชอบท าความร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเล ขานุการ 
ได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดประชุม
ในวันพุธที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมเนื่ องในโอกาสครบรอบ  
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) จึงส่งผลกระทบให้ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ตามปกติ ในการนี้จึงมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมที่หน่วยงานท่านไดร้ับผิดชอบ 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

(นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   
หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการกองกลาง  

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


