
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารรมย ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรญั มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวราคม วงศชัย ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๒. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๓.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๔.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๙.  อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ  

๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑.  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. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายปรีชา  วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

๘. นายสิทธิเดช  สุวรรณผอง เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโสตฯ 

๙.  นายผริตเดช  แกวบุญเรือง เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโสตฯ 

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 ๒ ระหวางวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕                

มีผูสมัครเขาศึกษาตอ จำนวน ๗๓๐ คน ขอมูล ณ วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห                  

ใหคณบดีแตละคณะชวยประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหท่ัวถึง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

ตามท ี ่ ได ม ีการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                   

ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๕ เมื ่อวันพุธที ่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ ์ ชั ้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๒๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๖ – ๒๖ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ โครงการอบรม “การวิเคราะหคางานเพ่ือกำหนดระดับตำแหนงท่ีสูงข้ึน” 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการอบรม “การวิเคราะหคางานเพื่อกำหนดระดับตำแหนงที่สูงขึ้น” กำหนดจัดขึ้นในระหวางวันท่ี                   

๑๕ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั ้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จึงขอความ

อนุเคราะหประชาสัมพันธใหแกบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมอบรมในวันดังกลาว  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลิตผลงานอยางไร ? ใหไดตำแหนงทางวิชาการ” 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที ่ประชุม  

ทราบถึงการประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลิตผลงานอยางไร ? ใหไดตำแหนงทางวิชาการ” กำหนดจัดขึ้นในวันท่ี 

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ อาคารโอฬาร โรจนหิร ัญ จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ ใหแกผ ู ที ่สนใจ                         

เขารวมประชุมสัมมนาในวันดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ โครงการฝกอบรม เรื ่อง การจัดทำขอบเขต (Terms of Reference : TOR)                

และราคากลาง/คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (กรณีผูจัดฝกอบรม) 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที ่ประชุม  

ทราบถึงโครงการฝกอบรม เรื่อง การจัดทำขอบเขต (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง/คาใชจาย



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๔ 

 

ในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ (กรณีผูจัดฝกอบรม) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๖๕ หองประชุมโอฬารโรจนหิรัญ (๕๐๐ ที่นั ่ง) ชั ้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จึงขอความ

อนุเคราะหประชาสัมพันธใหแกผูท่ีสนใจเขารวมอบรมในวันดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 

 

๔.๔ รายงานผลการดำเน ินการตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ                    

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ

วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ รายงานสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติดานคณิตศาสตรศึกษา               

ครั้งท่ี ๘ 

ผู ชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที ่ประชุม

ทราบถึงรายงานสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติดานคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ ๘ “๒ ทศวรรษ  

ของการปฏิรูปการเรียนรู ส ู สมรรถนะการคิดขั ้นสูง : เหลียวหลัง แลหนา เพื ่อการปฏิบัติในชั ้นเรียน 

(Rethinking for Classroom Practices) ระหว างว ันที ่  ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ร ูปแบบออนไลน                  

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู เขารวมงานทั ้งสิ้น ๖๙๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให             

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ การงดใหบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 

ผู ชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากขณะนี้มีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) และมีผูท่ีมี

ความเสี ่ยงในการติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวนมาก ดังนั ้นเพื ่อเปนการควบคุม                      



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๕ 

 

และใหการปฏิบัติเปนไปตามมาตรการในการปองกันและการเฝาระวังการระบาดจากวิกฤตการณโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือลดความเสี ่ยงในการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)                          

จึงของดใหบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเล้ียงจิ้งหรีดมาตรฐานสงออกสูศูนยรับซ้ือจิ้งหรีด

ลำปางและการแปรรูปอาหารแหงอนาคต 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบวาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด

มาตรฐานสงออกสูศูนยรับซื้อจิ้งหรีดลำปางและการแปรรูปอาหารแหงอนาคต รวมกับบริษัท ลานฟารมฮัก 

จำกัด ในระหวางวันที ่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หองประชุม ชั ้น ๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ โครงการอบรมวิศวกรสังคม  

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงโครงการอบรมวิศวกรสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หอประชุม

ใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที ่ผานหลักสูตรอบรมทักษะ 

coaching skills และทักษะเครื่องมือวิศวสังคม จำนวน ๑๗ คน เปนวิทยากร และมีนักศึกษาเขารวมอบรม 

แบงเปนผูนำนักศึกษา จำนวน ๔๖ คน นักศึกษาทั่วไป จำนวน ๙๖ คน รวมทั้งหมด ๑๔๒ คน รายละเอียด                   

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบคุคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหบุคลากรภายในหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

ไดพิจารณาราง ดังตอไปนี้ ๑) หนังสอืแจงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ๒) นโยบายการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ๓) ขอตกลงการเปนผูควบคุมขอมูล ๔) กรอบระยะเวลาในการบันทึกขอมูลสวนบุคคล ๕) ขอตกลงและ



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๖ 

 

เงื่อนไขการใชงานแบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ๖) คำขอเปลี่ยนขอมูล

สวนบุคคล  ๗) หนังสือแจงเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบในหลักการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  

๒. มอบรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร จัดทำหนังสือสอบถาม

ความเห็นไปยังบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื ่อสอบถามความเห็นและนำเสนอตอ    

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

๕.๒ ขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบภายใน “การสอบทานการติดตามการควบคุม

ภายใน” 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

ขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบภายใน “การสอบทานการติดตามการควบคุมภายใน” รายละเอียด                

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบภายใน “การสอบทานการติดตามการควบคุม

ภายใน” 

๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง อัตราตอบแทนผูอาน ตรวจ                      

และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ท ี ่ประช ุมพิจารณา (ร าง) ประกาศมหาว ิทยาล ัยราชภัฏลำปาง เร ื ่อง อ ัตราตอบแทนผู อ าน ตรวจ                      

และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราตอบแทนผูอาน ตรวจ                      

และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบำรุงการศึกษา                   

ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที ่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง การเรียกเก็บคาบำรุงการศึกษา                   

ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕..รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

๑. ใหแกไขขอ ๕ (๑๔) เปน “คาบำรุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บเปนรายครั้ง นอกเหนือจาก

ท่ีกำหนดในขอ ๕(๑) – ๕(๑๓) ใหจัดทำเปนประกาศของมหาวิทยาลัย” 

๒. ใหแกไขขอ ๘(๑) เปน “คาธรรมเนียมการศึกษาแรกเขา” 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๗ 

 

๓. ใหแกไขข อ ๘(๒) เปน “กรณีนักศึกษาตางชาติ คาธรรมเนียมการศ ึกษา              

ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท” 

๔. ใหพิจารณาเพ่ิมคาประกันอุบัติเหตุ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เร ื ่อง การเร ียกเก็บคาบำรุงการศ ึกษา                   

ของนักศ ึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเน ินการแกไข                   

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ ปรับลดอัตราคาเชาหองประชุม 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให                   

ที่ประชุมพิจารณาปรับลดอัตราคาเชาหองประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ไดขออนุญาต             

ท่ีประชุมแกไขอัตราหองประชุมใหม ดังนี้ 

๑) อัตรา ๔ ชั่วโมงแรกของหองประชุมนารีอินทนนท (อาคารบริการวิชาการ ๕ ชั้น) 

จาก ๓๐,๐๐๐ บาท เปน ๒๕,๐๐๐ บาท 

๒) อัตรา ๔ ชั ่วโมงแรกของหองประชุมโอฬารโรจน (อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ)                 

จาก ๗,๕๐๐ บาท เปน ๗,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ที ่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับหอประชุมใหญ หอประชุม    

จันทนผา หองประชุมนารีอินทนนท ในอัตราไมเกิน ๘ ชั่วโมง หากเกินระยะเวลาท่ีกำหนด ใหคิดคาธรรมเนียม

ในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับลดอัตราคาเชาหองประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                           

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๖ ขอปรับราคาอาหาร (รานคาโรงอาหารทิพยธัญญา) 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให            

ท่ีประชุมการขอปรับราคาอาหาร (รานคาโรงอาหารทิพยธัญญา) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไมอนุมัติใหปรับขึ้นราคาอาหาร (รานคาโรงอาหารทพิย

ธัญญา) เนื่องจากตนทุนการทำอาหารลดลงมาในภาวะปกติแลว อีกทั้งในชวงที่ผานมามหาวิทยาลัยไดปรบัลด

คาเชารานคาภายในโรงอาหารแลว 

มติ กบม. ไมอนุมัติใหปรับราคาอาหาร (รานคาโรงอาหารทิพยธัญญา) 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๘ 

 

๕.๗ รายงานปญหาการจัดอันดับ webometrics 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานปญหาการจัดอันดับ webometrics  ในการนี้ไดขออนุญาต            

ที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นำเสนอรายละเอียดรายงานปญหาการจัดอันดับ webometrics ใหที ่ประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานปญหาการจัดอันดับ webometrics 

๕.๘ การ Upgrade Google Workspace for Education 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการ Upgrade Google Workspace for Education ในการนี้ไดขอ

อนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนผูนำเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นำเสนอรายละเอียดการ Upgrade Google Workspace for Education ใหที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ท ี ่ประช ุมร วมก ันพ ิจารณาและเห ็นว าการ  Upgrade Google Workspace for 

Education จะตองเสียคาใชจายการใชงานตอปเปนจำนวนมาก จึงไมเห็นดวยที ่จะ Upgrade Google 

Workspace for Education 

มติ กบม. ไมเห็นดวยกับการ Upgrade Google Workspace for Education 

๕.๙ รายงานการทดสอบเพื ่อตรวจสอบเช็คและความพรอมเครื ่องคอมพิวเตอร                                   

สำหรับการเปนศูนยสอบ กพ. 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหที ่ประชุมพิจารณารายงานการทดสอบเพื ่อตรวจสอบเช็คและความพรอมเครื ่อง

คอมพิวเตอรสำหรับการเปนศูนยสอบ กพ. จากการทดสอบระบบกับเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน ๑๑๐ เครื่อง 

ทำใหเห ็นภาพรวมการทำงาน และแนวทางปญหา และพบวาเครื ่องคอมพิวเตอรสามารถทำงานได                   

ตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามในการทดสอบนี้ เปนการทดสอบกับเครื่องคอมพิวเตอรของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอรเทานั ้น เพราะตองทำใหเปนพอพีกลุ มเดียวกัน                    

โดยใหสามารถทำไปตามขอกำหนดการทำงานของ ก.พ. ไดอยางเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                      

การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๙ 

 

มติ กบม. เห ็นชอบรายงานการทดสอบเพื ่อตรวจสอบเช็คและความพรอมเครื ่องคอมพิวเตอร                                   

สำหรับการเปนศูนยสอบ กพ.  

๕.๑๐ คณะกรรมการจัดทำกระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับ

ใหบริการบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการจัดทำกระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

สำหรับใหบริการบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุม

ใหผู ช วยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผู อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

เปนผูนำเสนอ   

ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นำเสนอรายละเอียดคณะกรรมการจัดทำกระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับ

ใหบริการบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใหท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ที ่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหจัดประชุมชี ้แจงรายละเอียด                  

การจัดทำกระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับใหบริการบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย                   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือใหแตละหนวยงานไดรับทราบกระบวนการท่ีชัดเจนข้ึน 

มติ กบม.  มอบใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำ

กระบวนการพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับใหบริการบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย                   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อใหแตละหนวยงานไดรับทราบกระบวนการที่ชัดเจนข้ึน

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๑ ขอความอนุเคราะหยกเวนคาเชาพ้ืนท่ีคาขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให            

ที ่ประชุมพิจารณาใหความอนุเคราะหยกเวนคาเชาพื ้นที ่ค าขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                         

เนื ่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid –19) รายละเอียด            

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นวาควรปรับลดคาเชาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย                  

ในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเชา จำนวน ๔ เดือน 

มติ กบม. ใหปรับลดคาเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเชา จำนวน ๔ เดือน 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๕.๑๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี ๑ สำนักงานอธิการบดี 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รายงานการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงาน

ตัวชี้วัด ไตรมาสท่ี ๑ สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี ๑ สำนักงานอธิการบดี 

๕.๑๓ การเปดรับขอเสนอการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณาการเปดรับขอเสนอการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ดวยอางถึง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๓๐๒๐                 

ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ หากมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องดังกลาว 

สามารถยื่นขอเสนอการจัดการศึกาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา มายังสำนักงานปลัดกระทรวง            

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเปดรับขอเสนอการจัดการศึกษาที ่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา                    

โดยมอบใหคณบดีแตละคณะดำเนินการประชาสัมพันธ 

๕.๑๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและ

การสอบ อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับท่ี ๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณา(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ                

อันเนื ่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19) ฉบับที ่ ๕ รายละเอียด              

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหแกไขขอ ๒.๑ เปน “ใหบุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัส             

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) แจงไทมไลนใหผู บริหารหรือผู เกี ่ยวของทราบ โดยไมปกปด เพื ่อกำหนด

มาตรการเฝาระวังตอไป และใหบุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) แจงผูสัมผัสใกลชิด             

ท่ีมีลักษณะเสี่ยงสูงทราบ เพ่ือแยกกักตัวเองพรอมท้ังเฝาระวังอาการ เปนระยะเวลาอยางนอย ๗ วัน” 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ             

อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๕ 

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  กำหนดการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุม

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั ้น ๑ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

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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