
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๙. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๑. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๒.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๓.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๔. อาจารยอัจฉริยา ครธุาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๘.  อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

๔.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหนางานประชุมและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

๓.  วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. นายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗.  นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยณรงค คชภักดี  รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง ผูชวยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. อาจารยนิชา นภาพร  จงกสิกิจ อาจารยประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔.  ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  รัตนธีรวิเชียร  อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 

๕. นางสาวสมพร ตะนะวงค หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๖.  นายวันเฉลิม สีบุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

 ๑.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา (On site) 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดทำหนังสือขออนุญาตเปดการเรียน 

การสอนภายในสถานศึกษา (Onsite) ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลำปาง ไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดลำปางเรียบรอยแลว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง                 

การดำเนินงานตามข้ันตอนอยู 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๒ การประชุมคณาจารย ขาราชการ ลูกจางประจำและบุคลากรสายสนับสนุน 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมคณาจารย 

ขาราชการ ลูกจางประจำและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔ โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                        

ในวันพุธท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท้ังนี้หากทานใดมีเรื่องประชาสัมพันธ สามารถฝาก

มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธได  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ - ๒๕ 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนจัดตั้งโรงงานตนแบบแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรสูมาตรฐานสากล 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนจัดตั้งโรงงานตนแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู

มาตรฐานสากล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔ 

 

๑. ควรเขียนแผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณใหชัดเจน  

๒. มหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนจากการลงทุนจัดตั้งโรงงานตนแบบแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรสูมาตรฐานสากลหลังการดำเนินการจัดตั้งสำเร็จอยางไร 

๓. ใหพิจารณาบูรณาการการทำงานรวมกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  

๔. ใหเพ่ิมเติมตัวชี้วัด ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

๕. ใหมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ใหแกประชาชนท่ัวไปเพ่ือ Upskill และ Reskill 

เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางเกษตร 

มติ กบม. เห็นชอบการลงทุนจัดตั้งโรงงานตนแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานสากล                   

โดยไมกระทบตอการเพ่ิมอัตรากำลังและงบคาใชจายในการจางบุคลากรเพ่ิมเติม                                         

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ การลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย ป ริ ต ต  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                          

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความม่ันคง: ศปร.                

มอบผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบรางวัลชนะเลิศประกวดหนังส้ันโครงการประกวดส่ือดิจิทัล

สรางสรรค ประเภทหนังส้ัน เรื่อง “พอเพียงท่ีเพียงพอ” (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา) ใหทีม LPRU    

สืบสานปณิธานงานของพอ 

ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย ป ริ ต ต  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                          

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพอ ควารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อ

ดิจิทัลสรางสรรค ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงท่ีเพียงพอ” (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา) โดยมีแนวคิด            

เพ่ือนอมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวซ่ึงพระราชทานแกประชาชน

ชาวไทยความวา "เราจะสืบสานรักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงอาณา

ราษฎรตลอดไป" เพ่ือสะทอนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแนวแน ในการทรงงานเพ่ือสืบสาน              

รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกาศผล

เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ในการนี้ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความม่ันคง: ศปร.                

มอบผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบรางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้นโครงการประกวดสื่อดิจิทัล



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

สรางสรรค ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงท่ีเพียงพอ” (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา) ใหทีม LPRU สืบสาน

ปณิธานงานของพอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ การดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู ยืมและเอกสารประกอบใหม                      

ประเภท ผูกูยืมเงินรายเกาไมยายสถานศึกษา สำหรับกลุมท่ีดำเนินการจัดสงเอกสารใหกับธนาคาร                  

กรุงไทยฯ เรียบรอยแลว 

ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย ป ริ ต ต  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                          

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมและเอกสารประกอบใหม                      

ประเภท ผู กูยืมเงินรายเกาไมยายสถานศึกษา สำหรับกลุมท่ีดำเนินการจัดสงเอกสารใหกับธนาคาร                  

กรุงไทยฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) แจงใหสถานศึกษาทราบวายังไมเปด

ระบบใหดำเนินการจัดทำเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินใหม (สำหรับกลุมสถานศึกษาท่ีจัดสงเอกสารใหกับ

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ เปนท่ีเรียบรอยแลว) การดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมและ

เอกสารประกอบ (สำหรับนักศึกษาตกคาง) ประเภท ผูกูยืมเงินรายเกาไมยายสถานศึกษา สำหรับกลุมท่ียัง

ไมไดดำเนินการจัดสงเอกสารใหกับธนาคารกรุงไทยฯ 

ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย ป ริ ต ต  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                          

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) แจงใหสถานศึกษาทราบวายังไมเปด

ระบบใหดำเนินการจัดทำเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินใหม (สำหรับกลุมสถานศึกษาท่ีจัดสงเอกสารใหกับ

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ เปนท่ีเรียบรอยแลว) การดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมและ

เอกสารประกอบ (สำหรับนักศึกษาตกคาง) ประเภท ผูกูยืมเงินรายเกาไมยายสถานศึกษา สำหรับกลุมท่ียัง

ไมไดดำเนินการจัดสงเอกสารใหกับธนาคารกรุงไทยฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ การดำเนินการจัดทำสัญญากู ยืมเงิน และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู ยืม              

ใหกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญประเภท  : ผูกูยืมเงินรายใหม และรายเกาตอเนื่องจากสถานศึกษา

อ่ืน (กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)) 

ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย ป ริ ต ต  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                          

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการดำเนินการจัดทำสัญญากูยืมเงิน และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

ใหกับธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญประเภท : ผูกูยืมเงินรายใหม และรายเกาตอเนื่องจากสถานศึกษาอ่ืน 

(กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ ทุนการศึกษา “คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”               

ประเภททุนคาเลาเรียนตอเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย ป ริ ต ต  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                          

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงทุนการศึกษา “คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภท

ทุนคาเลาเรียนตอเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงคจะมอบทุนการศึกษา “ทุนการศึกษาคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๔” ประเภททุนคาเลาเรียนตอเนื่องจนสำเร็จการศึกษา        

สำหรับนักศึกษาท่ีมีความมุงม่ันในการศึกษาเลาเรียน แตขาดแคลนทุนทรัพย จำนวน ๕ ทุน โดยรับสมัคร

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันศุกรท่ี ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              

การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๔ อนุมัติจบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(นักศึกษารหัส ๕๙) 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                      

ไดแจง   ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานความพึงพอใจผูใชบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๔ อนุมัติจบ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(นักศึกษารหัส ๕๙) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลการเขารวมกิจกรรมการสนทนากลุมแบบเจาะลึก (Depth Discus-

sions) การดำเนินการตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเขารวมกิจกรรมการสนทนากลุมแบบเจาะลึก (Depth Discussions) การดำเนินการ

ต าม เป าห ม ายการ พั ฒ น า ท่ี ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goals: SDGs) ต าม ท่ี ส ำนั ก งาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ Times Higher Education (THE)            

ไดกำหนดกิจกรรมการสนทนากลุมแบบเจาะลึก (Depth Discussions) ระหวางมหาวิทยาลัย กับ Times 

Higher Education (THE) เพ่ื อให คำปรึกษาแนะนำการพัฒ นาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒ นา                          

เพ่ือความยั่งยืน และเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนรายมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               

ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวในวันศุกรท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ และผูชวยอธิการบดี               

ดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ เปนผูรวมกิจกรรมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ ผลการประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให             

ท่ีประชุมทราบถึงผลการประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

และแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔                     

ณ หองประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ การประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี แจงให ท่ีประชุมทราบถึง                   

การประเมิน คุณ ภาพและความโปรงใส ในการดำเนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and                     

Transparency Assessment : ITA) ประจำป ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดคะแนน ๙๓.๔๔ 

ระดับ A ประเภทสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การดำเนินการเขารวม “รางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศ ในการบริหารจัดการ                  

ดานการเงินการคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการดำเนินการเขารวม “รางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศ ในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” โดยขอใหแตละหนวยงานใหความรวมมือในเรื่องการใชจายงบประมาณ 

งบลงทุน และบัญชีตาง ๆ ชวงท่ีสวนกลางติดตามงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการดำเนินการเขารวม “รางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศ ในการบริหารจัดการ                  

ดานการเงินการคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๕.๒  การจัด ซ้ือชุดตรวจโควิด - ๑๙ ATK สำหรับใชตรวจใหกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการจัดซ้ือชุดตรวจโควิด - ๑๙ ATK สำหรับใชตรวจใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย แตท้ังนี้หนังสือ

กรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/๓๕๓๗๘ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีคณะกรรมการบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ไดมีมติกำหนดมาตรการองคกร

สำหรับพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวด โดยใหพนักงานของรัฐและเอกชน ท่ีจำเปนตองมาปฏิบัติงานใหมี          

การคัดกรองดวยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห สงผลใหเจาหนาท่ีของสวนราชการในพ้ืนท่ี

ควบคุมสูงสุดและเขมงวดท่ีจำเปนตองมาปฏิบัติงานตองมีการตรวจคัดกรองดวยชุดตรวจ ATK กอน             

การปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ซ่ึงจังหวัดลำปางเปนพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด จึงไมเขาเง่ือนไขหลักเกณฑ

ดังกลาว ตามท่ี สบค. กำหนด จึงยังไมมีความจำเปนท่ีตองซ้ือชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในขณะนี้   

ประชุมรวมกันพิจารณ าและเห็นวาหากมีกรณี ท่ี เดินทางมาจากพ้ืน ท่ี เสี่ ยง                       

จะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)                  

ของจังหวัดลำปางอยูแลว จึงยังไมจำเปนตองซ้ือชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  

มติ กบม. ไมอนุมัตใิหจัดซ้ือชุดตรวจโควิด - ๑๙ ATK สำหรับใชตรวจใหกับบุคลากร                       

ของมหาวิทยาลัย 

๕.๓ รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑  

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจายคาตอบแทนคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร ท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕.๔ รางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะตาง ๆ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะตาง ๆรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหเพ่ิมคำนิยาม คำวา “นักศึกษา” 

๒. ขอ ๘(๓) ใหพิจารณาแกไขเปน “คาใชจายเก่ียวกับนักศึกษาของคณะ” 

มติ กบม. เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะตาง ๆ โดยใหดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ รางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย  การเรียกเก็บเงินคาบำรุง

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย  การเรียกเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การเรียกเก็บเงินคาบำรุงการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. และนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยลำปาง 

๕.๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอให              

ท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียด             

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๗ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๕.๘ การขอกันเงินเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการขอกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันเงินเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี ้

หนวยงาน : คณะครุศาสตร 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
 

 - พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2565) 

202003060755 30,000.00 31 มี.ค. 6๕  

 - พัฒนาปรับปรุงหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
(กลุมวิชาชีพครู พ.ศ. 2565) 

202003061055 20,000.00 30 ธ.ค. 64  

หนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 สาขาวิชาสังคมศึกษา  - สานสัมพันธพ่ีนองนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

202001052121 10,000.00 30 ส.ค. 64  

2 สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง 

 - ปรับความรูพ้ืนฐานทางรัฐศาสตรและการ
ปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาและการ
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง 

202002112021 13,900.00 10 ก.ย. 64  

3 สาขาวิชานิติศาสตร  - สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร 

202002192321 102,770.00 31 ต.ค. 64  

4 สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

 - (กศ.บป.) สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการศึกษา สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร 

202002192221 172,990.00 31 ต.ค. 64  

หนวยงาน : บัณฑิตศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกจิกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คร ู

 - จัดการเรียนการสอน 202001010121 333,900.00 31 ต.ค. 64  

 - (เพ่ิมเติม) งบบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพครู 

202001052821 121,692.00 31 ต.ค. 64  

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (ป.โท) 

- โครงการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน
ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                       
คณะครุศาสตร 

202002199521 141,200.00 31 ต.ค. 64  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกจิกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

3 สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน(ป.โท) 

 - โครงการสนับสนุนการจดัการเรยีนการ
สอนของหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                    
คณะครุศาสตร 

202002195321 16,690.00 30 ก.ย. 64  

 - คาสอนภาคเรียนท่ี 1/2564 20200219A621 90,000.00 31 ต.ค. 64  
4 สาขาวิชาการจดัการ               

(ป.โท) 
  
  
  
  
  

 - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ 

202002195921 105,000.00 8 ต.ค. 64  

 - โครงการบริหารและจัดการหลกัสูตร กจ.ม. 
(การจัดการ) 

202002195621 16,690.00 8 ต.ค. 64  

 - โครงการวิจัยของอาจารยประจำหลักสตูร 
(กจ.ม.) การจัดการ 

202002196844 80,000.00 8 ต.ค. 64  

 - โครงการบริหารและจัดการหลกัสูตร กจ.ม. 
(การจัดการ) 

202002195621 16,690.00 8 ต.ค. 64  

 - โครงการวิจัยของอาจารยประจำหลักสตูร 
(กจ.ม.) การจัดการ 

202002196844 80,000.00 31 ธ.ค. 64  

 - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ 

202002195921 105,000.00 8 ต.ค. 64  

5 สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา(ป.โท) 

 - กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอน
หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริการการศึกษา 

202002194021 220,800.00 31 ต.ค. 64  

6 สาขาวิชาภาษาไทย                     
(ป.เอก) 
  
  
  
  

 - โครงการสอบปากเปลาข้ันสุดทายของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปร.ด. 

202002199221 81,116.05 31 ต.ค. 64  

 - โครงการเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ปร.ด. 

202002199121 90,250.00 31 ต.ค. 64  

 - โครงการสนับสนุนการจดัการเรยีน                
การสอน 

202002199021 16,690.00 31 ต.ค. 64  

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) คาครุภณัฑ-โครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย              
ปการศึกษา 2564 
 

20200219A831 100,000.00 31 ต.ค. 64  

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) โครงการสอบปาก
เปลาข้ันสดุทายของนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย ปร.ด. 

20200219A921 23,000 31 ต.ค. 64  

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

หนวยงาน : กองกลาง 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 งานคลัง 
  

 - คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตลอดท้ังปงบประมาณ/งานคลัง 

102103053242 87,950.00 30 ก.ย. 64  

 - คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตลอดท้ังปงบประมาณ/งานคลัง 

202103054721 33,000.00 30 ก.ย. 64  

หนวยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 งานบริหารท่ัวไป  - โครงการยกระดับคณุภาพการบริหาร
จัดการสำนักงาน 

202103052521 23,382.42 31 ต.ค. 64   

2 งานบริการคอมพิวเตอร 
  

 - จัดอบรมคอมพิวเตอรตามหลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศกึษาและ
ทันสมัย แกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

     

 - จัดอบรมสมัมนาเพ่ิมความรูดาน IT และ
เสรมิทักษะการพัฒนางานในสายอาชีพแก
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก 

     

3 งานบริการหองสมดุ  - โครงการยกระดับคณุภาพการบริหาร
จัดการศูนยวิทยบริการ 

202103053421 164,682.00 31 ต.ค. 64   

หนวยงาน : งานจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 งานสิทธิประโยชน 
  

 - โครงการการบริหารจดัการงานทรัพยสิน
และสิทธิประโยชน 

202103053921 149,020.00 15 ต.ค. 64  

 - คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก - 
สนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจ
มหาวิทยาลยัใหมีประสิทธิภาพ (ดานสังคมฯ) 

202003052321 9,600.00 15 ต.ค. 64  

หนวยงาน : งานอาคารสถานท่ี 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 งานอาคารสถานท่ี  - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) งานปรับปรุงระบบ
น้ำอาคารบริการวิชาการ 

20210305c632 405,000.00 31 ธ.ค. 64  

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) จางเหมาซอม
รถบรรทุกน้ำฮีโน ทะเบียน 80-9481 
ลำปาง 
 
 
 

20210305c721 445,400.00 31 ธ.ค. 64  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) จดัซื้อรถอีแตนก
ระบะเหล็ก 6 ลอใหญ ตดิตั้งเครนพรอมชุด
กระเชา ขนาดเครื่องยนตไมตำ่กวา 16 
แรงมา (ดีเซล) 

20210305c831 860,000.00 31 ธ.ค. 64  

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) ซอมเครือ่งกำเนิด
ไฟฟา ขนาด 250 KVA 

20210305c921 275,000.00 31 ธ.ค. 64  

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) จดัซื้อโตะพรอมมา
น่ังอเนกประสงค 

20210305d131 400,000.00 31 ธ.ค. 64  

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) ซอมลิฟทโดยสาร 
อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร 
 

20210305d221 498,620.00 31 ธ.ค. 64  

 - (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) งานตดิตัง้มุงลวด
และราวผามานอาคารหอพักนักศกึษา 

20210305d332 170,980.00 31 ธ.ค. 64  

 -  (จัดสรรครั้งท่ี 3/64) งานติดตัง้ระบบ
ไฟฟาแสงสวางภายนอกอาคารหอพัก
นักศึกษา 

20210305D432 200,000.00 31 ธ.ค. 64  

หนวยงาน : นักศึกษานานาชาติ 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม  จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 งานนักศึกษานานาชาติ 
  
  

 - กิจกรรมบริหารจดัการสนับสนุนการ
ดำเนินงานนักศึกษานานาชาติ (เงินรายได-
ดำเนินงาน)  งานนักศึกษานานาชาต ิ
 

20200219A121 70,000.00 30 พ.ย. 64  

 - กิจกรรมสนับสนุนปรับปรุงหองเรียน 
สำนักงาน และบานพักนักศึกษาตางชาติ (เงิน
รายได-ดำเนินงาน) งานนักศึกษานานาชาติ 

202002199921 210,000.00 30 พ.ย. 64  

 - กิจกรรมบริหารจดัการท่ีเก่ียวกับนักศึกษา
ตามโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปางกับมหาวิทยาลัย
เปดยูนนาน (เงินรายได-ดำเนินการ) งาน
นักศึกษานานาชาต ิ

20200219a444 90,000.00 30 พ.ย. 64  

๕.๙ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูรับผิดชอบโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปนผูนำเสนอ ดังนี้ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา นำเสนอ

โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

๒ . ผูชวยศาสตราจารย อัญธิชา รุงแสง ผูช วยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาจารยนิชา นภาพร จงกสิกิจ อาจารยประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารยณรงค 

คชภักดี รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอโครงการจัดทำฐานขอมูลและสมรรถนะภาคีเครือขาย 

จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน  

๓. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 

นำเสนอโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสู (University as a Marketplace) 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . ห น า  ๓  ให แ ส ด ง งบ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น  โด ย จั ด ส ร ร ร อ ย ล ะ  ๑ ๐ ๐                              

จำนวน ๔๓๕,๘๕๓,๙๐๐ บาท และใหตัดตารางจัดสรรรอยละ ๙๐ ของเงินรายไดออก 

๒. ใหปรับรายละเอียดกิจกรรมในโครงการจัดทำฐานขอมูลและสมรรถนะภาคี

เครือขาย จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ใหกวางข้ึนกอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และใหรายงาน

ความกาวหนาของการดำเนินโครงการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

๓. โครงการจัดทำฐานขอมูลและสมรรถนะภาคีเครือขาย จังหวัดลำปาง และจังหวัด

ลำพูน ในสวนของฐานขอมูลน้ำ เพ่ือจะไดไมทำงานซ้ำซอน เห็นควรประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ               

โดยการขอขอมูล ท่ีหนวยงานนั้น ๆ มีอยู มาวิเคราะห เปรียบเทียบ  

๔. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสู (University as a Marketplace) 

จะทำอยางไร ใหเว็บเพจประชาสัมพันธสินคาใหเปนท่ีรูจักของผูคน 

๕. ปรับแกรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของคณะพยาบาลศาสตรใหชัดเจน                   

โดยตองดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และใชงบประมาณให เหมาะสม กอนนำเสนอ                  

สภามหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๐  ขอความอนุ เคราะห พ้ืน ท่ี เพ่ือจัดตั้ งรานจำหนายเครื่องดื่มชานมไข มุก                       

ภายใตแบรนด Fresh Me ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผู ช วย ศาสต ราจารย ป ริ ต ต  ส ายสี  รอ งอธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จการนั ก ศึ กษ า                       

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความอนุ เคราะห พ้ืน ท่ี  เพ่ือจัดตั้ งรานจำหนายเครื่องด่ืมชานมไข มุก                       

ภายใตแบรนด Fresh Me ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๐.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

มติ  กบม . เห็นชอบให ความอนุ เคราะห พ้ื น ท่ี  เพ่ื อจัดตั้ งร านจำหน าย เครื่องดื่ มชานมไข มุ ก                       

ภายใตแบรนด Fresh Me ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใหนำเสนอรายละเอียด               

และสถานท่ีจัดตั้งตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๕.๑๑ รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดหารายไดจากการใหบริการ                 

สนามฟุตบอล (หญาเทียม) พ.ศ. ๒๕.. 

ผู ช วย ศาสต ราจารย ป ริ ต ต  ส ายสี  รอ งอธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จการนั ก ศึ กษ า                       

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดหารายไดจากการใหบริการ                 

สนามฟุตบอล (หญาเทียม) พ.ศ. ๒๕.. โดยขอแกไขขอ ๘(๑) เปน “สอบถามและขอจองใชสนามฟุตบอล     

(หญาเทียม) ของมหาวิทยาลัยลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันทำการ ณ งานจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

เวนแตมีเหตุผลอันสมควร ใหงานจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชนพิจารณาและเสนอตออธิการบดี               

หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดหารายไดจากการใหบริการ                 

สนามฟุตบอล (หญาเทียม) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๒ รางประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข

การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู ช วย ศาสต ราจารย ป ริ ต ต  ส ายสี  รอ งอธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จการนั ก ศึ กษ า                       

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข

การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรางประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการ

รับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕                

และใหนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๓ รางแผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะ

รับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู ช วย ศาสต ราจารย ป ริ ต ต  ส ายสี  รอ งอธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จการนั ก ศึ กษ า                       

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางแผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะรับเขา

ศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

๕.๑๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา    

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๑๕ แนวทางการดำเนินงานระดับคณะตามเกณฑการประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด ๕.๔                   

รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการดำเนินงานระดับคณะตามเกณฑการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ๕.๔ รอยละของหลักสูตร           

ท่ีใชระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยขอยกเลิกตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียนทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยยังไมสามารถดำเนินการตามตัวบงชี้นี้ได 

มติ กบม. เห็นชอบใหยกเลิกการดำเนินงานระดับคณะตามเกณฑการประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด ๕.๔                   

รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

๕.๑๖ ขอความอนุเคราะหอนุมัติงบประมาณโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ                   

ครั้งท่ี ๑๑ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๔ วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๒ “วิชาการกาวหนา เศรษฐกิจกาวไกล 

กาวไปกับชุมชน” 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติงบประมาณโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๔ วิทยาการจัดการ

วิชาการ ๒๐๒๒ “วิชาการกาวหนา เศรษฐกิจกาวไกล กาวไปกับชุมชน” รายละเอียดตามเอกสารประกอบ     

การประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๑ และนานาชาติ 

ครั้งท่ี ๔ วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๒ “วิชาการกาวหนา เศรษฐกิจกาวไกล กาวไป              

กับชุมชน”  

๕.๑๗ การเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตัดการประกอบอาชีพหลักสำเร็จ

การศึกษา ขอ ๔ ผูบริหาร ครู อาจารยในสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน ออก 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร

การพัฒนา และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๘ รางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนและการบริหารกองทุน

วิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง วาดวย กองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหแกไขขอ ๖(๒) เปน “สงเสริมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย” 

๒. เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยกองทุนและการบริหาร

กองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖ วัตถุประสงคครอบคลุมอยูแลว และใหนำวัตถุประสงคท่ีเสนอมาใหม            

เปนเรื่องเก่ียวกับคาใชจาย เห็นควรใหนำมาเพ่ิมเติมในขอ ๘   

มติ กบม. เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอ                

ตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๑๙ ขอเสนอขององคการบริหารนักศึกษาเกี่ยวกับมาตรการชวยเหลือเยียวยา

นักศึกษาจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ผูชวยศาสตราจารยวุมิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและ

กิจการพิเศษ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอเสนอขององคการบริหารนักศึกษาเก่ียวกับมาตรการชวยเหลือ

เยียวยานักศึกษาจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) รายละเอียด      

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. กรณีใหมหาวิทยาลัยพิจารณาประกาศนโยบายหรือมาตรการในการจัดการเรียน             

การสอนรูปแบบ Online เปนรูปแบบเดียวกันทุกรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนท่ีบานไดและชวยลดภาระ

คาใชจายเก่ียวกับคาหอพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ใหกับนักศึกษา ท่ีประชุมเห็นวาใหใชประกาศมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง เรื่อง ใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนการชั่วคราว ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

๒. ไมเห็นดวย กรณีใหมหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการชวยเหลือเยียวยานักศึกษา             

ท่ีออกฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีคาใชจายในการเชาหอพัก หรือนักศึกษาท่ีไมสามารถฝกปฏิบัติการสอน                

ท่ีโรงเรียน ในพ้ืนท่ีภูมิลำเนาได  

๓. ไมเห ็นดวย กรณีใหมหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการชดเชยรายไดใหกับ

นักศึกษากรณีนักศึกษาทำงานพิเศษหรือนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ท่ีติดเชื้อหรือเสี่ยงติดเชื้อ      

COVID - 19 ซ่ึงตองปฏิบัติตามมาตรการการกักตัว 

๔. ไมเห็นดวย กรณีใหมหาวิทยาลัยผอนปรนหรือลดการเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา                           

ฝกประสบการณวิชาชีพครูและนักศึกษาฝกงานชั้นปท่ี ๔ - ๕ เนื่องจากคุรุสภากำหนดมาแลว และมอบให       

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ชี้แจงขอมูลใหองคการบริหารนักศึกษา

ทราบ 

๕. ไมเห็นดวย กรณีใหมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการลดชั่วโมงการสอนของนักศึกษา

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และกรณีใหมีการติดตามนักศึกษาระหวางการออกฝกสอนเปนระยะ มอบใหคณบดี                 

แตละคณะ ติดตามอาจารยนิเทศนักศึกษาดวย 

มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕ .๒ ๐  ส รุ ป ป ร ะม า ณ ก า ร ร า ย รั บ เ งิ น ร า ย ได  เ พ่ื อ ล ด ค า เท อ ม นั ก ศึ ก ษ า                              

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการ

วิชาการ  เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาสรุปประมาณการรายรับเงินรายได  เพ่ือลดคาเทอมนักศึกษา                              

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบสรุปประมาณการรายรับเงินรายได เพ่ือลดคาเทอมนักศึกษา (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                  

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ ซ่ึงกำหนด

ประชุมในวันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๙ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

(นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

หัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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