
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๔. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๘. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนิศากร สุวรรณ ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๐. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๑.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ทองสุข ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๖.  อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  
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๔. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๕.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. 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. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยสําเริง นราแกว อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี 

๒. อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี 

๓. อาจารยศิวัช ตั้งประเสริฐ อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี 

๔. อาจารยวิภานุช ใบศล อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี 

๕. นายนพดล คงใจดี นิติกร 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ การรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  

ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาตามท่ีมหาวิทยาลัย เปดรับสมัครนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงขณะนี้             

มีผู ส มัครโดยประมาณ  จํ านวน ๖๐๐  คน  ในการนี้ จึ งขอความอนุ เคราะห ให คณบดีแตละคณ ะ                   

ชวยประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหท่ัวถึง 

มติ กบม. รับทราบ 
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๑.๒ กิจกรรมสงทายปเกา ๒๕๖๔ และตอนรับปใหม ๒๕๖๕ 

ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัย รวมกับสโมสรอาจารยและ

ขาราชการและสโมสรเจาหนาท่ี จะไดจัดการจับรางวัลใหแกบุคลากร เพ่ือสงทายปเกา ๒๕๖๔ และตอนรับ             

ปใหม ประจําป  ๒๕๖๕ ในวันพุธท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจให กับบุคลากร                        

เริ่มตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยจับรางวัลแบบออนไลน 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง                 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าป าง                   

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๕ – ๒๕ 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยสืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติใหระบุรายละเอียด               

คาบํารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน และหลังสิ้นสุดสัญญาการจัดทําระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส มีคาใชจายเพ่ิมเติมอีกหรือไม สํานักวิทยบริการไดหาขอมูลการบํารุงรักษาระบบ ปรากฏวา           

จะมีคาบํารุงรักษาพัฒนาระบบใหเปน Version ปจจุบัน รอยละ ๑๕ ตอปจากราคา Software คิดเปน

งบประมาณโดยประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท 

มติ กบม. รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  ปฏิ ทินการปฏิ บัติ งานประกันคุณ ภาพการศึกษา ประจําป  พ.ศ . ๒๕๖๕                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงให              

ท่ีประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ รายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม                    

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ

เพ่ิมเติม ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑       

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการ

จัดทํากระบวนการและการดําเนินงานทางดิจิทัลไอดีสําหรับบริการภาครัฐ สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีมี

สัญชาติไทย 

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานายการสํานักงานอธิการบดี ไดมอบหมายใหวาท่ีรอยตรี              

ณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ แจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล              

เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทํากระบวนการและการดําเนินงานทางดิจิทัลไอดีสําหรับบริการภาครัฐ 

สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. ๑. รับทราบ 

๒. มอบใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานนิติการ ศึกษารายละเอียด

มาตรฐานและหลักเกณฑการจัดทํากระบวนการและการดําเนินงานทางดิจิทัล วาดวย              

เรื่องการใชดิจิทัลไอดีสําหรับบริการภาครัฐ สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย 

๔.๔ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                

(e-bidding) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานายการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง                

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ปงบประมาณ                      



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอใหทุกหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบลงทุน เรงรัดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให              

ท่ีประชุมพิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓                

และใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะตอไป 

๕.๒ (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให          

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตวามีการเปลี่ยนคาเปาหมายใหมเปนรอยละ  

ในองคประกอบและตัวบงชี้ท่ี ๖.๓ ๖.๕ และ ๖.๖ ท้ังนี้คือรอยละของอะไร และมีเกณฑการประเมินอยางไร 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ และใหเพ่ิมขอมูลเกณฑการประเมินกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี   

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในการนี้     

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยวิภานุช ใบศล อาจารยประจําสาชาวิชาเคมี เปนผูนําเสนอ  

อาจารยวิภานุช ใบศล อาจารยประจําสาชาวิชาเคมี นําเสนอรายละเอียดโครงการ

พัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ให ท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด                    

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หากเปดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จะมีผลกระทบ              

ทําใหจํานวนนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ลดลงหรือไม 

๒. ควรมีการสํารวจกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือจะไดจัดแผนการศึกษาและลักษณะ

หลักสูตร ใหตรงกับกลุมเปาหมาย 

๓. ใหปรับเหตุผลและความจําเปนท่ีตองการเปดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี ใหชัดเจน 

๔. ใหทบทวนการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ควรระบุตําแหนงหนาท่ี              

ใหชัดเจน 

๕. ใหเพ่ิมขอมูลสถานศึกษาท่ีเปดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

และจํานวนนักศึกษาท่ีมีอยู เปนขอมูลยอนหลัง ๑ - ๓ ป 

๖. ให พิจารณาปรับชื่อสาขาวิชา ใหสอดคลองกับความตองการผลิตบัณฑิต                  

ในแตละดาน  

๗. เนื่องจากมีรายวิชาเคมีสําหรับนิติวิทยาศาสตร และรายวิชาปฏิบัติการเคมีสําหรับ

นิติวิทยาศาสตร ดังนั้นเห็นควรมีรายวิชาทางดานกฎหมายมาบูรณาการในรายวิชาดังกลาวดวย 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี                  

และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๔ รางประกาศท่ี เกี่ยวเนื่ องกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร                 

ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาราง

ประกาศท่ีเก่ียวเนื่องกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด รายละเอียด             

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขรางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนงรักษาการในตําแหนงหัวหนางาน                     

เปนรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรางประกาศท่ีเกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร                  

ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

๒. ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ตอไป 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

๕.๕ การยกเวนคาบํารุงการศึกษา ฯ ประเภทผลการเรียนดีเดน และผลงานดีเดน                      

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให                

ท่ีประชุมพิจารณาการยกเวนคาบํ ารุงการศึกษา ฯ ประเภทผลการเรียนดี เดน  และผลงานดีเดน                      

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ ขัดกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ขอกําหนดและการยืนยันสิทธ ิ             

ตามมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา ขอ ๓. “นักศึกษาผู มีสิทธิไดรับสวนลด

คาธรรมเนียมการศึกษาจะตองไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาอ่ืน ๆ จากรัฐ” หรือไม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมมีความเห็นวาการยกเวนคาบํารุงการศึกษา ฯ ประเภทผลการเรียนดีเดน                 

และผลงานดีเดน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบ มิไดเปนการใหทุนการศึกษาแตเปนการคืนคาธรรมเนียม

การศึกษา ใหแกนักศึกษาท่ีผานคุณสมบัติในภายหลังจากการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จึงไมขัดกับขอ ๓. 

ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ขอกําหนดและการยืนยันสิทธิตามมาตรการลดภาระคาใชจาย

ดานการศึกษาของนักศึกษา 

มติ กบม. ๑.  การยกเวนคาบํารุงการศึกษา ฯ ประเภทผลการเรียนดีเดนและผลงานดีเดน ภาคเรียนท่ี              

๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบ มิไดเปนการใหทุนการศึกษาแตเปนการคืนคาธรรมเนียมการศึกษา 

ใหแกนักศึกษาท่ีผานคุณสมบัติในภายหลังจากการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จึงไมขัด

กับขอ ๓. ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ขอกําหนดและการยืนยันสิทธิ    

ตามมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา 

 ๒.  รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี ้

๕.๖ การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบอันเนื่องมาจากการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให          

ท่ีประชุมการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เนื่องจากสถานการณในการแพรระบาดปจจุบัน อยูในสถานการณเฝาระวัง              

ท่ีสามารถควบคุมได จึงเห็นควรจัดการเรียนการสอนท้ังรูปแบบการสอนในหองแบบปกติ การสอนแบบ

ออนไลนได 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เห็นควรใหจัดการเรียนการสอนได ท้ั งรูปแบบการสอนในหองแบบปกติ                   

และการสอนแบบออนไลน โดยใหเริ่มตั้งแตวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. ใหนักศึกษา ท่ีเดินทางมาจากจังหวัดท่ีประกาศเปนจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและ

เขมงวด หรือจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการแพรระบาด หรือเขารวมกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง             



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เขารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ดวยวิธี ATK (Antigen Test Survey) กับทางมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบใหจัดการเรียนการสอนไดท้ังรูปแบบการสอนในหองแบบปกติ และการสอนแบบออนไลน 

โดยใหเริ่มตั้งแตวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑  กํ าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลํ าปาง                  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   

ไดแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ซ่ึงกําหนดประชุม

ในวันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๒ (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และกรอบอัตรากําลังประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ประธานไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และกรอบอัตรากําลังประเภทวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมศาสตราจารยดนัย บุญยเกียรติ     

เปนรองประธานกรรมการ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ทบทวนการปรับปรุ งและพัฒ นาห ลัก สูตร  และกรอบ อัตรากํ า ลั งป ระเภท วิชาการ                         

ของมหาวิทยาลัย และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๖.๓ (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ทบทวนภาระงานและกรอบอัตรากําลังประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

ประธานไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบอัตรากําลังประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหแกไขรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการและเลขานุการ 

๒. ใหแกไขนายปรีชา ไชยโย เปนกรรมการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๓. ใหแกไขจากนางสาวนิตยา เตวา หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เปนอาจารยอัคจร แมะบาน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนกรรมการ 

มติ กบม.  เห็นชอบ (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ทบทวนภาระงานและกรอบอัตรากําลังประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และใหดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๖.๔ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร หลังจากผานความเห็นชอบ            

จากสภาวิชาการ กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดหารือท่ีประชุมวา     

โดยสืบเนื่องจากท่ีผานมา มีหลักสูตรจํานวนมากท่ีผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลว แตเม่ือนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยไมใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยใหหลักสูตรกลับไปแกไขตาม

ขอเสนอแนะ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ในการนี้จึงเห็นควรใหมีการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลังจากผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ กอนนําเสนอตอ             

สภามหาวิทยาลัย  

มติ กบม.  เห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร หลังจากผานความเห็นชอบ            

จากสภาวิชาการ กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๖.๕ การแจงเตือนการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร (ระบบออนไลน) 

ผู ช ว ยศ าสต ราจารย ศุ ภ วุฒิ  ผ ากา  คณ บ ดี คณ ะเท ค โน โลยี อุ ตส าห กรรม                    

ขอความอนุเคราะหใหเพ่ิมการแจงเตือนการลงเวลาปฏิบัติงานปฏิบัติงานของบุคลากร (ระบบออนไลน)              

จาก ๑ ครั้ง เพ่ิมเปน ๓ ครั้ง กอนเวลาปฏิบัติงาน 

มติ กบม.  รับทราบ และมอบใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ 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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