
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 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. 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. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ  เลาลลิต ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๐. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๑.  อาจารยณรงค คชภักด ี ผูแทนผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๒.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๗.  อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจำเนียร  มีสำลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

๕.  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. นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยญาดามณี  เข่ือนใจ ผูอำนวยการงานสหกิจศึกษา 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยวราคม  วงศชัย  รองผูอำนวยการงานสหกิจศึกษา 

๓. อาจารยนิวัติ  กิจไพศาสกุล รองผูอำนวยการงานสหกิจศึกษา 

๔.  นายบัณฑิต  โบสถทอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๕.  นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองคการบรหิารนักศึกษา ภาคปกติ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  

ประธานไดแจงใหที ่ประชุมทราบวาตามที ่มหาวิทยาลัย เปดรับสมัครนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผูรายงาน

ตัวเขาศึกษาตอ จำนวน ๓๔๘ คน ในการนี้จึงขอความอนุเคราะหใหคณบดีแตละคณะชวยประชาสัมพันธ               

การเปดรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหท่ัวถึง 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๒ การเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานไดแจงใหที ่ประชุมถึงการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ซึ่งไดรับรายงานจากกองนโยบายและแผนยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว                     



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

ในการนี้ จึงขอใหผูบริหารติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสท่ี ๒ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๓ การตรวจเย่ียมของพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตร ี

ประธานไดแจงใหที ่ประชุมถึงการตรวจเยี ่ยมของพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

องคมนตรี ซึ่งจะมาตรวจเยี่ยมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในการนี้              

จึงขอใหผู ชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ จัดประชุม               

เพ่ือวางแผนเตรียมความพรอมตรวจเยี่ยมของพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๔ การตรวจสอบกองทุนตาง ๆ  

ประธานไดแจงใหที ่ประชุมวาจากที่มหาวิทยาลัยไดนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย               

เรื่องการตรวจสอบกองทุนตางๆ และเม่ือถึงสิ้นปงบประมาณแลวปรากฏวาตองใชระยะเวลา ในการตรวจสอบ

บัญชีพอสมควร จึงทำใหขั้นตอนหรือระยะเวลาในการรายงานไมเปนไปตามขั้นตอนการตรวจสอบ ในการนี้              

จึงขอแจงใหหนวยงานท่ีมีกองทุนตาง ๆ เตรียมเงินงบประมาณเพ่ือจางผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตทำการ

ตรวจสอบบัญชีของกองทุน กอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

มติ กบม. มอบรองอธิการบดีฝายบริหาร ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี และงานนิติการ พิจารณา

ตรวจสอบระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือปรับแกใหสอดคลองตอไป 

๑.๕ การนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมถึงการนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา

ควรจะนำเสนอในสวนที ่ปรับปรุงไป และควรมีรูปแบบที่คลาย ๆ กัน ในการนี ้จึงขอใหรองอธิการบดี                 

ฝายวิชาการ คณบดีทุกคณะ กำกับติดตามรูปแบบการนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอสภาวิชาการ                  

กอนนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ตามท ี ่ ได ม ีการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกรที ่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั ้น ๑๐ อาคารโอฬาร               



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ – ๑๖ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ สร ุปความต องการฝ กอบรมของบ ุคลากรมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                      

(สายสนับสนุน) 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให              

ท่ีประชุมทราบถึงความตองการฝกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (สายสนับสนุน) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ ยกเลิกการขอใชอาคารและสถานที่ เปนหนวยสอบขอเขียน (นักเรียนนายสิบ

ตำรวจ) 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที ่ประชุมทราบวาศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ ขออนุญาตใชอาคารและสถานท่ีของมหาวิทยาลัย                  

เปนหนวยสอบขอเขียน (นักเรียนนายสิบตำรวจ) ซึ่งกำหนดในวันอาทิตยที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ แตเนื่องดวย

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอยกเลิกการใชอาคาร              

และสถานท่ีในวันดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑       

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ ขอความอนุเคราะหใชหอประชุมใหญ เพื่อจัดประชุมใหญสามัญ ประจำป ๒๕๖๔  

ของสหกรณออมทรัพยครูลำปาง 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบวาสหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด ขอความอนุเคราะหใชหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏลำปาง เพ่ือจัดประชุมใหญสามัญ ประจำป ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

๔.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวมประกวดโครงการ          

คายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุนท่ี ๑๑ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวมประกวดโครงการคายเยาวชน 

รูงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ นที่ ๑๑ โดยทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพอ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดนำเสนอ VDO Clip ถอดบทเรียน ผานหัวขอเร ื ่องราวการดำเนินงาน                   

ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงาน ปกร. และ เรื่องการจัดการน้ำจืด เพื่อการปลูกขาว

แบบครบวงจร เพ่ือถายถอดองคความรูความเขาใจใหแกผูชมไดเขาใจในเรื่องราวท่ีตองการสื่อสาร รายละเอียด  

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ แจงเล่ือนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงการเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดจัดข้ึน              

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมจันทนผานั้น เนื่องดวย 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ประกอบกับประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ ขอ ๕ ใหงดหรือหลีกเลี่ยง

การจัดกิจกรรมที่สงผลใหเกิดการรวมกลุมหรือเคลื่อนที่ของกลุมคนจำนวนมาก เชน การประชุม การสัมมนา 

การฝกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ เพื ่อใหการดำเนินกิจกรรมใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ                  

และเปนไปตามมาตรการเรงดวนในการปองกันและการเฝาระวังการแพรระบาดจากวิกฤตการณโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) กองพัฒนานักศึกษาจึงเลื่อนการจัดพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ออกไปอยางไมมีกำหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ แจงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

วิศวกรสังคม 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม กำหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๕ – ๖ 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ ผู เข าอบรมรับสมัครนักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน ผู นำนักศึกษา จำนวน ๑๐ คน                    

จากสภานักศึกษา องคการบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                

การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๔.๗ กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการทางการศึกษาพิเศษ                      

เรื่อง “เพราะความรูสึกนี้ บอกใครไมได” (รูปแบบออนไลน) 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที ่ประชุมทราบถึงกำหนดการจ ัดกิจกรรมโครงการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการทางการศึกษาพิเศษ เร ื ่อง                       

“เพราะความรูสึกนี้ บอกใครไมได” (รูปแบบออนไลน) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ การดำเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการยุทธศาสตรการ

ขับเคลื ่อนระบบปญญานิเวศเพื ่อสรางเสริม“มหาวิทยาลัยแหงความสุขสู องคกรสุขภาวะที ่ยั ่งยืน” 

โครงการสนับสนุนระบบปญญานิเวศ เพื่อสรางเสริมมหาวิทยาลัยแหงความสุขสูองคกรสุขภาวะที่ยั่งยืน 

ระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการยุทธศาสตรการขับเคลื่อนระบบ

ปญญานิเวศเพื่อสรางเสริม “มหาวิทยาลัยแหงความสุขสูองคกรสุขภาวะที่ยั่งยืน” โครงการสนับสนุนระบบ

ปญญานิเวศ เพื่อสรางเสริมมหาวิทยาลัยแหงความสุขสูองคกรสุขภาวะที่ยั่งยืน ระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล 

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ท่ีประชุมทราบวาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงประชาสัมพันธ

ใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทราบ เรื ่อง การขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการยุวชนอาสา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะตองจัดทำขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมขอเสนอโครงการยุวชนอาสา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ รายงานผลการเลือกตั ้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ซึ่งมีการเลือกตั้งในรูปแบบออนไลน พบวามีนักศึกษามาใชสิทธเลือกตั้ง จำนวน ๒,๓๗๔ คน คิดเปนรอยละ 

๕๐.๓๔ จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ๔,๗๑๖ คน ผูท่ีไดรับเลือกเปนนายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

คือ นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)               

(Antigen Test Survey) ดวยวิธี ATK 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (Antigen Test 

Survey) ดวยวิธี ATK ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหนักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมี

ความเสี่ยงเขารับการตรวจ ATK ซึ่งไดมีการตรวจไปแลวใหแกนักศึกษา จำนวน ๑๓๗ คน บุคลากร จำนวน 

๑๓๗ คน พบเชื้อท้ังหมด จำนวน ๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๓.๑ 

ที ่ประชุมมีขอเสนอแนะใหแตละหนวยงานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ              

ในแบบฟอรมรูปแบบเดียวกัน 

มติ กบม. ๑. รับทราบ 

๒. มอบใหผู ชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก ออกแบบฟอรมรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณ และจัดประชุมหารือกับรองคณบดี/รองผูอำนวยการ ฝายวางแผนทุกหนวยงาน 

เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

๔.๑๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะครุศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ            

ครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส  

ท่ี ๑ ของคณะครุศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี ้ว ัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๑ ของคณะ              

ครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม             

รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

ผูชวยศาสตราจารยจำเนียร มีสำลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให           

ที ่ประชุมทราบถึงการแตงตั ้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตำแหนงที ่ว าง)                   

เนื่องดวยอาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากรองคณบดีไดลาออก

จากตำแหนงรองคณบดี จึงทำใหตำแหนงกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรวางลง ในการนี้คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรจึงขอเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยนิศากร สุวรรณ เปนคณะกรรมการประจำคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร (แทนตำแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. ๑. รับทราบ 

๒. มอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

แตงตั้ง 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

๔.๑๘ รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส          

ท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยจำเนียร มีสำลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให           

ที ่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๑                

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู ชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให           

ที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส    

ท่ี ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู ชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให           

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๑ รายงานผลการสงบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ                 

ครั้งท่ี ๑๑ และนานาชาติ ครั้งท่ี ๔ วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๒ “วิชาการกาวหนา เศรษฐกิจกาวไกล 

กาวไปกับชุมชน” 

ผู ช วยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผู แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ             

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการสงบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑                 

และนานาชาติ ครั้งที่ ๔ วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๒ “วิชาการกาวหนา เศรษฐกิจกาวไกล กาวไปกับ

ช ุมชน” จำนวนบทความทั ้งหมด ๙๘ บทความ ซ ึ ่งกำหนดจัดข ึ ้นในว ันที ่  ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕                            

ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๔.๒๒ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผู ช วยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผู แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ              

ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๓ กำหนดการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ “ขวงวัฒนธรรมล้ำคา 

สืบสานมรดกภูมิปญญาของแผนดิน” 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงกำหนดการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ “ขวงวัฒนธรรมล้ำคา สืบสานมรดกภูมิปญญา

ของแผนดิน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ     

การประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๔ รายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๕ สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑               

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสที่ ๑ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๔.๒๖ รายงานผลการดำเน ินงานตามโครงการ/ก ิจกรรม ประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๑ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๑ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๗ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕             

ไตรมาสท่ี ๑ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๑ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๘ เครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ  

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยใหสมัครเขารวมเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล และไดรับการพิจารณาใหเขารวมเครือขาย        

ความรวมมือเพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการนี้สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเสนอหลักสูตรการอบรม จำนวน ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการวิเคราะหขอมูล

และเสนอขอมูลภาพ โดยวางแผนกำหนดการอบรม ๖ รุน แบงเปนอบรมแบบ Online ๓ รุน และอบรมแบบ  

Onsite ๓ รุ น ขณะนี้อยู ระหวางรออนุมัติหลักสูตรอบรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

๔.๒๙ โครงการขับเคล่ือนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีของ Webometrics 

Ranking of World Universities  

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงโครงการขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีของ 

Webometrics Ranking of World Universities รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารยณรงค คชภักดี ผูแทนผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๑ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๑              

ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๔.๓๓ ผลการวิจัยและขอเสนอ เรื่อง โมเดลการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลการวิจัยและขอเสนอ เรื่อง โมเดลการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๔ หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบถึงหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยอางถึงหนังสือกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค ๕๑๑๕/ ว๕๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              

การประชุมหมายเลข ๔.๓๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๕ การ Upgrade Google Workspace for Education 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการ Upgrade Google Workspace for Education โดยการใชงาน

สำหร ับงานสอนหรือประช ุมออนไลนผ าน Google meet โดย Google ได ปร ับนโยบายว าหล ังจาก                

วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕ จะไมสามารถใชงานในสวนของการบันทึกวีดีโอขณะสอนหรือประชุมได  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๖ ขอเชิญสงหลักสูตรเขารวมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงาน ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิจกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงให              

ที่ประชุมทราบถึงการสงหลักสูตรเขารวมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษา             

เชิงบูรณาการกับการทำงานเพื ่อรองรับความตองการของตลาดแรงงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕                    

โดยอางถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๖/

๘๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในการนี้จึงขอใหคณบดีทุกคณะพิจารณาเสนอหลักสูตรเขารวม โดยใหสง

ขอเสนอโครงการ ภายในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

๔.๓๗ การขอรับใบประกอบวิชาชีพคร ู

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวาขณะนี้ทางคุรุสภาไดเปดรับสมัครเขารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพ่ือขอรับใบ

ประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที ่เร ียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ป ซึ ่งทางคณะครุศาสตร                           

ไดทำความรวมมือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร ระดับประเทศ จะดำเนินการจัดอบรมและทดลองสอบขอสอบ

เทียบเทา เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนสอบ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “การใชงานระบบพี่เลี ้ยงวิจัย Online ภายใต

ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”  

อาจารยณรงค คชภักดี ผูแทนผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “การใชงานระบบพ่ีเลี้ยงวิจัย Online ภายใตระบบสารสนเทศงานวิจัย

และบริการวิชาการแบบรวมศูนย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ภายใตโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ จึงขอความ

อนุเคราะหประชาสัมพันธใหแกผูท่ีสนใจ ลงทะเบียนเขารวมอบรมตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๙ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ

ในวารสารระดับนานาชาติ”   

อาจารยณรงค คชภักดี ผู แทนผู อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให                    

ที่ประชุมทราบถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติ” ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ” (ผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส)  

ในระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. จึงขอความ

อนุเคราะหประชาสัมพันธ ใหน ักว ิจ ัยที ่สนใจสงบทความวิจัยเพื ่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ               

สามารถสงบทความไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยรับเพียง ๓๐ บทความเทานั้น 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

๔.๔๐ การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบที่ ๑                    

ซ่ึงเริ่มเปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนถึงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีผูสมัครดังนี้ 

๑) ระดับชั้นอนุบาล ๑   จำนวน ๒๑ คน 

๒) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑  จำนวน ๑๖ คน 

๓) เขาระหวางชั้น เรียน  จำนวน ๕ คน 

ทั้งนี้จะดำเนินการเปดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รอบท่ี ๒ ต้ังแตวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕                     

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การสอบมาตรฐานสากล ICDL 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการสอบมาตรฐานสากล ICDL ภายใตเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั่วประเทศ ซึ่งผูที่สอบผานจะไดรับวุฒิบัตรเพื่อแสดงวาเปนผูมีมาตรฐานดานทักษะดิจิทัลในระดับสากล               

ซ ึ ่ ง เขตมหาว ิทยาล ัยราชภัฏภาคเหนือมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม  เป นแม ข ายหลักในการดำเน ินงาน                            

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดรับจัดสรรเขารวมโครงการ นักศึกษา จำนวน ๒๖๖ คน และอาจารยจำนวน             

๑๙ คน  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปดการรับสมัครรอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ 

มกราคม ๒๕๖๕ มีนักศึกษาอาจารยสนใจเขารวมโครงการ โดยอาจารยสมัคร ๖ คน และนักศึกษา ๑๒๗ คน 

ซึ่งยังไมครบตามจำนวนที่ไดรับจัดสรร จึงเปดรับสมัครนักศึกษา และอาจารยเขารวมโครงการเพิ่มเติมจนถึง

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  ในการนี้จึงขอใหผูบริหารพิจารณาหาแนวทางสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษา           

เขารวมสอบมาตรฐานสากล ICDL รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที ่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชา

ทางดานคอมพิวเตอร เขารวมการสอบมาตรฐานสากล ICDL โดยใหทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รางคำสั่งเสนอใหอธิการบดีลงนาม 

มติ กบม. เห ็นชอบใหอาจารยและนักศ ึกษาสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอร  เข าร วมการสอบ

มาตรฐานสากล ICDL โดยใหทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รางคำสั่งเสนอให

อธิการบดีลงนาม 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง หลักเกณฑการอนุญาตใช               

แผนปายผานเขา - ออก รถยนตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตใชแผนปายผานเขา - ออก 

รถยนตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กรณีรถยนตที่ไมมีแผนปายผานเขา - ออก แตจำเปนตองมาติดตอราชการจะตอง

ทำอยางไร 

๒. กรณีใหยกเลิกสติ ๊กเกอรหรือแผนปายผานเขา-ออกรถยนต ทุกประเภทท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ออกใหกอนหนานี้ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปนตนไป ซึ่งมีรถยนตบางคัน             

ยังติดแผนปายอยู ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบอยางไรวายกเลิกหรือไมยกเลิก 

๓. ขอ ๓.๑ ใหพิจารณาปรับแกเปน “ใหผูที ่ประสงคขอแผนปายผานเขา-ออก               

จะตองขออนุญาตมหาวิทยาลัย” โดยไมตองระบุ เปน บิดา มารดา บุตร คูสมรส 

๔. กรณีบุคลากรท่ีมีรถยนตมากกวา ๑ คัน หรือผูปกครองโรงเรียนสาธิต นักศึกษา                  

จะดำเนินการเก็บคาธรรมเนียมการขอแผนปายผานเขา-ออกหรือไม  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต

ใชแผนปายผานเขา - ออก รถยนตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

๒. ใหดำเนินการขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย              

อีกครั้ง 

๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ                 

และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายก

สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที ่ประชุมร วมกันพิจารณาและมีข อเสนอแนะใหพิจารณาแกไขขอ ๕(๒) เปน 

“ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๓ คน เปนกรรมการ” 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ                     

และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕.. 

๒. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

๕.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ                 

และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา            

ซึ ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที ่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบ            

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ขอ ๔(๔) เปน “ไมเคยดำรง

ตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรวมกันแลวเกินกวาแปดป” 

มติ กบม. ๑. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕.. 

๒. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา                  

และคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงอธิการบดี (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดำรง

ตำแหนงอธิการบดี (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหพิจารณายกเลิกการเสนอชื่อและเอกสารที่เกี่ยวของทางไปรษณีย โดยใหนำสง

การเสนอชื่อหรือสมัครดวยตนเองท่ีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๒. ใหพิจารณาแกไข ขอ ๑๑(๔) เปน “ใหผูที่ไดรับการกลั่นกรองตาม (๑) นำเสนอ

แนวทางในการนำเสนอแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ตามขอ ๖ ตอคณะกรรมการสรรหา โดยใหบุคลากรเขา

รวมฟงได” 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา                  

และคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงอธิการบดี (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕.. 

๒. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

๕.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม                 

การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอ ๖ เปน 

  “ขอ ๖ การบริหารงานทั ่วไปของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหหนวยตรวจสอบ

ภายในข้ึนตรงตออธิการบดี  

  การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง และประเมินผลงาน

ของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามขอ ๑๗ (๗) 

  อธิการบดีตองจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื ่อใหการปฏิบัติงานของหนวย

ตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานและความซับซอนของภารกิจ               

ของมหาวิทยาลัย” 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การตรวจสอบภายใน                  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

๒. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที ่ประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๗ การจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔  

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให              

ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงกำหนดสอบในวันท่ี ๗ – ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕ ในการนี้จึงขอหารือที่ประชุมวาจะดำเนินการสอบแบบออนไลนหรือแบบออนไซต และหากอาจารย

ผูสอนจะดำเนินการสอบแบบออนไซต ใหแจงชั่วโมงสอบแตละรายวิชา ใหทางกองบริการการศึกษาทราบ     

เพ่ือจัดทำตารางสอบปลายภาคตอไป 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหอาจารยผูสอนพิจารณาดำเนินการสอบ             

ไดท้ังแบบออนไลนและแบบออนไซต  

มติ กบม. เห็นชอบใหอาจารยผูสอนจัดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ไดทั้งแบบออนไลน

และแบบออนไซต 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๙ 

 

๕.๘ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สหกิจศึกษาและการศึกษา               

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให              

ที ่ประชุมพิจารณา (ร าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว าดวย สหกิจศึกษาและการศึกษา               

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สหกิจศึกษาและการศึกษา               

เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) พ.ศ. ๒๕.. และนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๙ ขอความอนุเคราะหขยายเวลาปดไฟสนามว่ิง (ลูแดง)  

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให              

ที ่ประชุมพิจารณาใหความอนุเคราะหขยายเวลาปดไฟสนามวิ ่ง (ล ู แดง) จากเดิมเวลา ๒๐.๐๐ น.                      

เปน เวลา ๒๐.๓๐ น. ของวันอังคารถึงวันศุกร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ระเบียบการใชสนามกีฬากลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอ ๑ สนามกีฬากลางเปดลู

วิ ่งใหบริการในการออกกำลังกาย ทุกวันอาทิตยถึงวันศุกร เวนวันหยุดนักขัตฤกษ หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. ซึ่งไดขยายเวลาการใหบริการจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. แลว 

และชวงเวลาท่ีขอขยายมีผูใชบริการ เปนจำนวนนอย 

๒. การขยายเวลาให บร ิการออกไปอีกน ั ้น อาจจะม ีกระทบต องบประมาณ                      

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากภาวะจำนวนนักศึกษาท่ีลดลง 

มติ กบม. ๑. ใหดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ระเบียบการใชสนามกีฬากลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๒. มอบใหผู ชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผู ชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย             

และกิจการพิเศษ ดำเนินการรางหนังสือแจงผลการพิจารณาการขอขยายเวลาปดไฟสนามว่ิง 

(ลูแดง) เสนออธิการบดีลงนาม 

๕.๑๐ การชวยเหลือนักศึกษาและครอบครัว ที ่ไดร ับผลกระทบจากสถานการณ                  

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการชวยเหลือนักศึกษาและครอบครัว ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี ้ไดขออนุญาตที ่ประชุมใหนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก                     

นายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เปนผูนำเสนอ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๒๐ 

นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ นำเสนอ

รายงานการสำรวจความตองการของนักศึกษาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

นายบัณฑิต โบสถทอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา 

จากท่ีประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติให

เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาดำเนินการชวยเหลือนักศึกษาและครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยพิจารณาลดและขยายเวลาชำระคาบำรุง

การศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๕ และยกเวนหรือลดคาปรับการชำระเงินบำรุงการศึกษาหลังกำหนด 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กรณีขอใหมหาวิทยาลัยออกประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนหรือ

แบบออนไซตตลอดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากมีประกาศของกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกาศจังหวัดลำปาง และประกาศคณะกรรมการโรคติดตอ 

ควบคุมอยู 

๒. เนื ่องจากงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยลดลง เห็นควรพิจารณาขยาย

ระยะเวลาการชำระเง ินบำร ุงการศ ึกษา และยกเว นค าปร ับกรณีชำระเง ินบำร ุงการศ ึกษาลาชา 

เพ่ือเปนมาตรการชวยเหลือเบื้องตน 

๓. เห็นควรลดคาบำรุงการศึกษา ไมนอยกวารอยละ ๕ ของคาบำรุงการศึกษา 

โดยใหคณะพิจารณางบประมาณจากกิจกรรม/โครงการที ่ เป นเง ินรายได ท่ีสามารถลดงบประมาณ 

ดำเนินการได เพื่อจัดสรรสำหรับมาตรการชวยเหลือนักศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ และนำเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

มติ กบม. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  กำหนดการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุม

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๒๑ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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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