
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๕. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๖. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

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 ครุธาโรจน 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  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหนางานประชุมและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

๓.  วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๕. นายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยณรงค คชภักดี  รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ เม่ืออังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ - ๒๕ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๓ 

 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง 

หลักเกณฑการจายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔  

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ท่ีประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ

การจายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเปนการใหทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบและเสียหายจากการประสบภัยธรรมชาติ เปนเงินชวยเหลือนักศึกษา

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวยจากโรคระบาดรายแรง และเปนเงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพกรณี           

ท่ีนักศึกษาเสียชีวิต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การนำเสนอผลการดำเนินงานของวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให              

ท่ีประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของวิศวกรสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พรอมดวยคณะผูบริหาร 

และแกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม สภานักศึกษา องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบถุงปน

สุข จำนวน ๒๐๐ ชุด และชุด PPE จำนวน ๕๐ ชุด จากพลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี                         

และคุณนงรัตน  อิสโร เลขานุการ องคมนตรี ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                     

เพ่ือนำไปมอบใหกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๔ 

 

๔.๓ ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ และ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให            

ท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ และ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยขอแกไขกำหนดการ

กิจกรรมท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔ กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ                  

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เปนวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกรอบทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกรอบทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) โดยสืบเนื่องจากวันท่ี ๑๔ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ สกสว. ไดมีการประชุมชี้แจง (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงไดเตรียมจัดทำ (ราง) ปฏิทินการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในกรอบทุน

สนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ การเตรียมการเพ่ือของบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเตรียมการเพ่ือของบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือใหการจัดทำ

รายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดงบลงทุน                  

(คาครุภัณฑ/ท่ีดินสิ่งกอสราง) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีสำนักงบประมาณ

กำหนด จึงขอความอนุเคราะหใหหนวยงานของทานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ในหมวดของบลงทุน                  

(คาครุภัณฑ - สิ่งกอสราง) ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ            

การประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๕ 

 

๔.๖ ผลการสำรวจปญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนออนไลน 

ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและ

พลังงาน ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการสำรวจปญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนออนไลน รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รางแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรางแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยสืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สกสว. ไดมีการประชุมชี้แจง (ราง) 

แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ             

ของหนวยงานในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การเตรียมความพรอมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นโดยองคมนตรี 

ประธานไดแจงท่ีประชุมวาตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการประสานงานจากคณะทำงาน

ขององคมนตรีเก่ียวกับกำหนดการตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ในรูปแบบการประชุมออนไลนผานระบบ 

zoom ซ่ึงใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง เลือกกำหนดวันสำหรับการนัดหมายองคมนตรีในการตรวจติดตาม

การดำเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไดแจงยืนยันกำหนดการเปนวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔                 

สำหรับการตรวจติดตามการดำเนินงานในครั้ งนี้ ใชรูปแบบการประชุมออนไลนผานระบบ zoom                      

โดยมหาวิทยาลัยจะตองรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตาง ๆ ในการนี้ไดใหท่ีประชุมพิจารณาขอมูล

สำหรับการนำเสนอเพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร               

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

และผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการฝายกิจการนักศึกษา เปนผูนำเสนอ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๖ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ในหัวขอเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินในหวงสถานการณโควิด – ๑๙               

ใหลดจำนวนสไลดการนำเสนอ และตรวจสอบคำผิดใหถูกตอง 

๒. การเขารวมใหขอมูลและสังเกตการณการรายงานผลการดำเนินงาน ใหคณบดี              

เขารวมการประชุมออนไลน ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ และใหนำโนตบุก               

มาดวย โดยสวมเสื้อคลุม ๕๐ ป และใหผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมออนไลน ณ สถานท่ีตั้งของตนเอง 

๓. มอบใหผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย

และกิจการพิเศษ ลงทะเบียนเขารวมประชุมเขารวมการประชุมตรวจเยี่ยมใหผูบริหารทุกทาน 

มติ กบม. เห็นชอบการเตรียมความพรอมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นโดยองคมนตรี โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน                  

(การไมเรียกสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกได จากประชาชน) 

รองศาสตราจารยปรเิยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร มอบหมายใหนายปรีชา 

ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความ

สะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกได จากประชาชน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน                   

(การไมเรียกสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกได จากประชาชน)  

๕.๓ รางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการเงิน การงบประมาณ                       

และการบริหารทรัพยสินของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร มอบหมายใหนายปรีชา 

ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                  

วาดวยการเงิน การงบประมาณ และการบริหารทรัพยสินของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ เปนผูนำเสนอ  

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ นำเสนอรายละเอียดรางระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการเงิน การงบประมาณ และการบริหารทรัพยสินของคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๗ 

 

มติ กบม. เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการเงิน การงบประมาณ                       

และการบริหารทรัพยสินของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕..                  

และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตอไป 

๕.๔ รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดทำขอตกลงการประเมินผล                

การปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร มอบหมายใหนายปรีชา 

ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เรื่อง การจัดทำขอตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                  

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาไมควรระบุชื่อตำแหนงรองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี โดยใหเขียนเปนรองอธิการบดีท่ีกำกับดูแล 

มติ กบม. เห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดทำขอตกลงการประเมินผล                

การปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิ บัติราชการของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใหดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ การขอกันเงินเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการขอกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันเงินเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

หนวยงาน : อาคารหอพักบุคลากร 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 บริหารจดัการอาคาร
หอพักบุคลากร 
  

1.1 คาจางเหมาบริการเจาหนาท่ีดูแลหอพัก
บุคลากร 

202003051821 33,380.00 15 ต.ค. 64  

1.2 คาจางเหมาบริการทำความสะอาด
ประจำอาคารหอพักบุคลากร 

202003051821 18,000.00 15 ต.ค. 64  

 
  

1.3 คาจางเหมาบริการดูแล บำรงุ รักษาภูมิ
ทัศนอาคารหอพักบุคลากร 

202003051821 2,500.00 15 ต.ค. 64  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๘ 

 

หนวยงาน : บัณฑิตศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

๑ สาขาวิชาการจดัการ           
(ป.เอก) 

1.1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน (ปร.ด.) การจัดการ 

202002197121 337,659.00 31 ธ.ค. 64  

 
  

1.2 โครงการบริหารและจัดการหลักสูตร 
ปร.ด. (การจดัการ) 

202002196921 83,576.78 31 ธ.ค. 64  

๒ สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท) 2.1 โครงการพัฒนาและและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและวิทยานิพนธ 

202002197921 47,450.00 31 ต.ค. 64  

   2.2 โครงการสนับสนุนการจดัทำผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

202002198044 5,000.00 31 ต.ค. 64  

   2.3 โครงการสงเสริมทักษะการเรยีนรูดาน
การวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ

202002198121 33,500.00 31 ต.ค. 64  

   2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติในการจัดทำผลงาน
วิชาการ 

202002198221 5,600.00 31 ต.ค. 64  

   2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
วิทยานิพนธ 

202002198321 5,600.00 31 ต.ค. 64  

   2.6 โครงการอบรมการเตรียมความพรอมสู
วิชาชีพผูสอบบัญชีภาษีอากร 

202002198421 3,800.00 31 ต.ค. 64  

   2.7 โครงการอบรมการเตรียมความพรอมสู
วิชาชีพผูสอบบัญชี 

202002198521 3,800.00 31 ต.ค. 64  

   2.8 โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใน
การเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนาทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใน
การทำงาน 

202002198721 5,000.00 31 ต.ค. 64  

   2.9 โครงการสนับสนุนการจดัทำงานวิจัย
เพ่ือเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

202002198844 15,000.00 31 ต.ค. 64  

หนวยงาน : งานเลขานุการ 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

๑ ฝายจัดประชุมทาง
วิชาการ 

1.1 โครงการงานเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 50 ป 

  300,000.00 30 ธ.ค. 64  

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๙ 

 

หนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 คณะพยาบาลศาสตร 1.1 คาวัสดุ ตำราเรียน วารสาร ฐานขอมูล
วิชาการ ฯลฯ : เตรียมความพรอมจัด
การศึกษาคณะพยาลบาลศาสตร 

202102010521 528,948.00 30 ธ.ค. 64  

หนวยงาน : กองบริการการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติใหกัน
เงินถึง 

ไมอนุมัติ 

1 งานบริหารท่ัวไป  1.1 โครงการรับนักศึกษาภาคปกต ิ 202102195821 40,000.00 30 ธ.ค. 64   
๒ งานการศึกษาท่ัวไป 

(กองทุนสนับสนุนการ
บริหารมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏลำปาง) 

๒.๑ พัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคมใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

DO2003010144 45,000.00 30 ธ.ค. 64  

หนวยงาน : หนวยปฏิบัติการ อว.สวนหนา 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติให
กันเงินถึง 

ไม
อนุมัติ 

1 งบกลางมหาวิทยาลยั 1.1 สนับสนุนการดำเนินมหาวิทยาลัยให
บรรลผุลตามยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลยั(สังคมฯ) 

202003060155 80,000.00 31 ต.ค 64  

๕.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๗  รางประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณ ฑ การประเมินความสามารถ                     

ดานภาษาอังกฤษ ของผูท่ีจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕.. 

ผู ช วยศาสตราจารยพ งษ สวัสดิ์  อำนาจ กิติ กร รองอธิการบ ดีฝ ายวิชาการ                      

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณารางประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการประเมินความสามารถ                   

ดานภาษาอังกฤษ ของผูท่ีจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหระบุวา “ใหผูเขาศึกษาระดับปริญญา

เอกยื่นหลักฐานแสดงผลการทดสอบ เพ่ือวัดความรูความสามารถทักษะการใชภาษาอังกฤษตามขอ ๓.๒.๑ 

หรือหลักฐานการสอบผานการฝกอบรมตามขอ ๓.๒.๒ ภายใน ๒ ป หรือ ๔ ภาคการศึกษาปกติ” 

มติ กบม. เห็นชอบรางประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

ของผูท่ีจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕.. โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของ               

ท่ีประชุม 

๕.๘ แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 

ผู ช วยศาสตราจารยพ งษ สวัสดิ์  อำนาจ กิติ กร รองอธิการบ ดีฝ ายวิชาการ                      

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 

๕.๙ แบบฟอรมการขออนุมัติแกไขผลการเรียน 

ผู ช วยศาสตราจารยพ งษ สวัสดิ์  อำนาจ กิติ กร รองอธิการบ ดีฝ ายวิชาการ                      

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแบบฟอรมการขออนุมัติแกไขผลการเรียน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแบบฟอรมการขออนุมัติแกไขผลการเรียน 

๕ .๑๐  การขอยกเวนการประเมินคุณ ภาพการศึ กษาภายในระดับห ลัก สูตร                               

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ                      

เสนอให ท่ีประชุม พิจารณ าการขอยกเวนการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                               

ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยขอยกเวนตัวบงชี้ ท่ี ๓.๑ เนื่องจากไมมีการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๔                 

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                

การประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๔               

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ เนื่องจากไมมีการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                          

และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๕.๑๑ การคิดคาใชจายการขอใชสนามมวย วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

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

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการคิดคาใชจายการขอใชสนามมวย โดยผูจัดรายการแขงขันมวยไทย ขออนุญาต            

ใชสถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปนกรณีเฉพาะชั่วคราว ในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในการนี้                    

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณากำหนดคาใชจายการใชสนามมวยของมหาวิทยาลัยในวันดังกลาว 

มติ กบม. ๑. ใหเรียกเก็บคาใชจายจากผูขออนุญาต จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมอบใหงานจัดการ

ทรัพยสินและสิทธิประโยชนเสนอรายละเอียดคาใชจายท่ีจำเปนเพ่ือเบิกจายท่ีเหลือจาก

คาใชจายใหนำเขาเปนเงินรายได 

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และงานจัดการ

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน พิจารณาเพ่ือรางประกาศคาใชจายสนามมวยเพ่ือเสนอตอไป 

๕.๑๒ รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มาตรการชวยเหลือนักศึกษาหอพัก

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

เสนอใหท่ีประชุมรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มาตรการชวยเหลือนักศึกษาหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยลดคาบำรุงหอพักท่ีมีการเรียกเก็บคาสาธาณูปโภค (คาไฟฟาและ

คาน้ำประปา) ใหกับนักศึกษา ประกอบดวย หอพักนักศึกษาครุศาสตร หอพักอินทนิล และหอพักราชาวดี            

ลงในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาบำรุงหอพัก ในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง มาตรการชวยเหลือนักศึกษาหอพักภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๓ การเตรียมการงานกฐินพระราชทาน ประจำป ๒๕๖๔ 

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

เสนอใหท่ีประชุมการเตรียมการงานกฐินพระราชทาน ประจำป ๒๕๖๔ ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐิน ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม นำไปถวายพระสงฆจำพรรษา ณ วัดบุญวาทยวิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด

ลำปาง ในวันเสารท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือท่ี อว ๐๒๐๐.๖/ว ๘๒๒๒ ลงวันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๔ โดยจะมีผูบริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เดินทางมายังจังหวัด

ลำปางในวันดังกลาว ดังนั้นในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี จึงตองดำเนินการวางแผนเตรียมการสำหรับ

การตอนรับ ประสานงานและรวมดำเนินการดวย  

มติ กบม. เห็นชอบการเตรียมการงานกฐินพระราชทาน ประจำป ๒๕๖๔ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๕.๑๔ ขออนุเคราะหงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ                  

ดานคณิตศาสตรศึกษา ครั้งท่ี ๘ 

ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย ห ฤ ทั ย  ไท ย สุ ช า ติ  ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร                        

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความอนุเคราะหงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ                  

ดานคณิตศาสตรศึกษา ครั้งท่ี ๘ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) รายละเอียด                  

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติดานคณิตศาสตรศึกษา 

ครั้งท่ี ๘ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) จากเงินคงคลัง 

๕.๑๕ ขอความอนุเคราะหงบประมาณสนับสนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                  

การแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดกิจกรรมนักศึกษา ท่ีสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการสราง

เครือขายฯ (เครือขายคณะวิทยภาคเหนือ ๘ สถาบัน) ครั้งท่ี ๗ 

ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย ห ฤ ทั ย  ไท ย สุ ช า ติ  ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร                        

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความอนุ เคราะหงบประมาณสนับสนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ                  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรมนักศึกษา ท่ีสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการสราง

เครือขายฯ (เครือขายคณะวิทยภาคเหนือ ๘ สถาบัน) ครั้งท่ี ๗ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหงบประมาณสนับสนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปล่ียนเรียนรู                   

การจัดกิจกรรมนักศึกษา ท่ีสอดคลองกับงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการสรางเครือขายฯ 

(เครือขายคณะวิทยภาคเหนือ ๘ สถาบัน) ครั้งท่ี ๗ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท

ถวน) จากเงินคงคลัง 

๕.๑๖  ขอความอนุ เคราะหยกเวนคาบำรุงการศึกษานักศึกษาทุนในโครงการ                  

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความอนุเคราะหยกเวนคาบำรุงการศึกษานักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหยกเวนคาบำรุงการศึกษานักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๖ คน 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๕.๑๗ ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการถายทอดสด

ออนไลน การประชุมออนไลน และพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มัติงบประมาณในการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑสนับสนุน               

การถายทอดสดออนไลน การประชุมออนไลน และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จำนวน ๒๖๙,๒๒๐ บาท (สองแสน     

หกหม่ืนเกาพันสองรอนยี่สิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการถายทอดสด

ออนไลน  การประชุมออนไลน  และพัฒ นา ส่ือมัลติ มี เดี ย  จำนวน  ๒๖๙ ,๒๒๐  บาท                        

(สองแสนหกหม่ืนเกาพันสองรอนย่ีสิบบาทถวน) จากเงินคงคลัง 

๕.๑๘ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคล่ือนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             

เพ่ือรองรับการจัดอันอับมหาวิทยาลัยตามแนว Webometrics Ranking of World Universities                  

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง เพ่ือรองรับการจัดอันอับมหาวิทยาลัยตามแนว Webometrics Ranking of World Universities                 

ในการนี้จึงขออนุมัติงบประมาณจัดซ้ือโปรแกรม Majestic SEO เพ่ือใหเว็บไซตของมหาวิทยาลัยรองรับเกณฑ

ในการประเมิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคล่ือนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             

เพ่ื อรองรับการจัด อัน อับมหาวิทยาลัยตามแนว Webometrics Ranking of World                      

Universities และอนุมัติงบประมาณจัดซ้ือโปรแกรม Majestic SEO จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท 

(หกหม่ืนหารอยบาทถวน) โดยใชงบประมาณเหลือจายของรายได ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๙ ขอความอนุเคราะหยกเวนคาเชาพ้ืนท่ีคาขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความอนุเคราะหยกเวนคาเชาพ้ืนท่ีคาขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหลดคาเชาพ้ืนท่ีคาขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใหกับผูประกอบการ              

ตามรายช่ือท่ีย่ืนคำรอง ในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเชา จำนวน ๓ เดือน  

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๕.๒๐ การขออนุมัติงบประมาณเหลือจาย และขอกันเงินเหล่ือมป ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ                       

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณเหลือจาย และขอกันเงินเหลื่อมป ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒,๕๑๖,๖๖๐ บาท (สิบสองลานหาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหกรอยหกสิบบาทถวน)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเหลือจาย และใหกันเงินเหล่ือมป ประจำปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒,๕๑๖,๖๖๐ บาท (สิบสองลานหาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหกรอยหกสิบ

บาทถวน) ดังนี้ 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติให
กันเงินถึง 

ไม
อนุมัติ 

รายการคาบริหารจัดการ 
1 กองนโยบายและแผน ตกเบิกคาตอบแทนตำแหนงทางวิชาการ 

(ขาท่ีสอง) 
  1,500,000.00    

2 กองนโยบายและแผน โครงการจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร      
1,500,000.00  

  

3 กองนโยบายและแผน งบประมาณสมทบสำหรับการจางเหมา
บริการ 

  1,000,000.00    

4 กองนโยบายและแผน กองทุนวิจยั   1,000,000.00    
5 กองนโยบายและแผน กองทุนพัฒนานักศึกษา     335,000.00   
6 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาบุคลากร     250,000.00    
7 กองนโยบายและแผน โครงการตรวจเยี่ยมขององคมนตร ีวันท่ี 6 

ต.ค. 2564 
      80,000.00    

รายการคากอสราง ปรับปรุง ซอมแซม 
8 งานอาคารสถานท่ี งานปรับปรุงระบบโทรศัพทภายใน

มหาวิทยาลยั 
     

2,500,000.00  
  

9 งานอาคารสถานท่ี งานกอสรางท่ีจอดรถบริเวณหอพักนักศึกษา
ครุศาสตร 

    440,000.00    

10 งานอาคารสถานท่ี งานกอสรางหลังคาทางเขาอาคารโรงเรียน
สาธิต (พรอมชุดโตะเกาอ้ีสำหรับผูปกครอง
รอรับนักเรยีน) 

    450,000.00    

11 งานอาคารสถานท่ี งานซอมหลังคาและฝาเพดานโรงอาหาร     100,000.00    
12 งานอาคารสถานท่ี งานทำกันซึมดาดฟาและซอมฝาเพดาน

อาคารศูนยคอมพิวเตอร 
    270,000.00    

13 งานอาคารสถานท่ี ติดตั้งตาขายกันนก พรอมเก็บมลูนก อาคาร 
45 อาคารโอฬาร  อาคารศูนยคอมพิวเตอร  
โรงยิมเนเซียม  

  1,700,000.00    

14 งานอาคารสถานท่ี จางเหมาขนยายเศษวัสดุ ขยะ และก่ิงไม ไป
ท้ิงภายนอกมหาวิทยาลยั 

      90,000.00    



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

ลำดับ
ท่ี 

หนวยงาน/สาขา โครงการ/กิจกรรม รหัสกิจกรรม จำนวนเงินท่ี
อนุมัติใหกัน 

อนุมัติให
กันเงินถึง 

ไม
อนุมัติ 

15 งานอาคารสถานท่ี เปลี่ยนเครื่องยนตรถอีแตน  3 คนั       150,000.00    
รายการคาจัดซ้ือครุภัณฑ 
16 งานอาคารสถานท่ี เครื่องวัดความหนาของวัตถุดวยคลื่นอุลตรา

โซนิค    
จำนวน 1 เครื่อง 

  28,120   

17 งานอาคารสถานท่ี เครื่องตัดหญาแบบสะพาย   จำนวน 5 
เครื่อง   

  42,500   

18 งานอาคารสถานท่ี เครื่องตัดแตงก่ิง  จำนวน 2 เครื่อง   10,000   
19 งานอาคารสถานท่ี เลื่อยยนต  จำนวน 3 เครื่อง   22,500   
20 งานอาคารสถานท่ี ชุดโตะเกาอ้ีอานหนังสือ  จำนวน  240 ชุด   400,800   
21 งานอาคารสถานท่ี ชุดโตะพรอมมาน่ัง ขายึดติดกัน  จำนวน 6 

ชุด 
  50,940   

22 งานอาคารสถานท่ี เกาอ้ีสำนักงาน  จำนวน  30 ตัว   44,100   
23 งานประชาสัมพันธ ชุดครุภณัฑกลองถายภาพน่ิง  (DSLR)  

จำนวน 1 ชุด   
  80,000   

24 งานประชาสัมพันธ/งาน
อาคารสถานท่ี 

เครื่องคอมพิวเตอร (สำหรับงานกราฟค)  
ปชส. 2 เครื่อง /งานอาคาร (แบบท่ี 2) 1 
เครื่อง 

  125,000   

25 งานประชาสัมพันธ เครื่องพิมพ  1 เครื่อง   10,000   
26 งานการเจาหนาท่ีและ

สวัสดิการ 
สแกนเนอร สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ  
แบบท่ี 2  จำนวน 1 เครื่อง 

  29,000   

27 งานจัดการทรัพยสิน
และสิทธิประโยชน 

เครื่องทำน้ำอุน ขนาด 3,500 วัตต    
จำนวน 3 เครื่อง  

  8,700   

28 งานจัดการทรัพยสิน
และสิทธิประโยชน 

พัดลม / TV หอพักนักศึกษา   50,000   

23 กองพัฒนานักศึกษา เครื่องกระตุนหัวใจ   80,000   
30 กองบริการการศึกษา เครื่องพิมพเลเซอร    จำนวน  1 เครื่อง   50,000   
31 สำนักงานสภา

มหาวิทยาลยั 
ชุดการประชุมและถายทอดสดออนไลน   55,000   

32 สำนักวิทยบริการฯ โปรแกรม Majestic SEO   65,000   

๕.๒๑ การทำแผนการใชจายเงินรวมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ                       

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการทำแผนการใชจายเงินรวมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      

โดยกองนโยบายและแผน จะทำบันทึกขอความเชิญหัวหนาหนวยงานและผู ท่ีเก่ียวของ เขารวมประชุม               

การจัดทำแผนการใชจายเงินรวมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหการบริหาร

งบประมาณและการติดตามการใชงบประมาณของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน   

มติ กบม.  เห็นชอบการทำแผนการใชจายเงินรวมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

๕.๒๒ ขออนุญาตและอนุมัติโครงการและงบประมาณเพ่ือศึกษาดูงานและประชุม              

เชิงปฏิบัติการระหวางสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ  

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนอกสถานท่ี 

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ป ริ เย ศ  สิ ท ธิ ส ร ว ง  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย บ ริ ห า ร                       

มอบหมายใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุญาตและอนุมัติ

โครงการและงบประมาณเพ่ือศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 

และคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             

นอกสถานท่ี จำนวน ๑,๑๔๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) รายละเอียด                 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม. อนุญาตและอนุมัติโครงการและงบประมาณเพ่ือศึกษาดูงานและประชุม เชิงปฏิบัติการระหวาง

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณ ะกรรมการพิจารณ าตำแหน งทางวิชาการ                

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนอกสถานท่ี จำนวน ๑,๑๔๔,๒๐๐ บาท 

(หนึ่งลานหนึ่งแสนส่ีหม่ืนส่ีพันสองรอยบาทถวน) จากเงินคงคลัง 

๕.๒๓ รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายเงิน                   

ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในรูปแบบออนไลน พ.ศ. ๒๕.. 

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย ป ริ เย ศ  สิ ท ธิ ส ร ว ง  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย บ ริ ห า ร                       

มอบหมายใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายเงินในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในรูปแบบออนไลน พ.ศ. ๒๕..

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายเงิน                       

ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในรูปแบบออนไลน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕ .๒ ๔  การจั ดกิ จกรรม เนื่ อ งใน วันพ ระราชทานธงชาติ ไทย  ๒ ๘  กั น ยายน                        

(Thai National Flag Day) ประจำป ๒๕๖๔ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา              

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำป ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน                        

(Thai National Flag Day) ประจำป ๒๕๖๔  

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ ซ่ึงกำหนด

ประชุมในวันพุธท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ 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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