
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารรมย ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรญั 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. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ  

๗. อาจารยอัคจร แมะบาน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวราคม วงศชัย ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๐. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๑.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 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.  ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
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๓. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 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. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

๘. นายสิทธิเดช  สุวรรณผอง เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโสตฯ 

ผูเขารวมประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒.  ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓.  รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนา บุญญประภา กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒. อาจารยสุคนธทิพย สุภาจันทร ประธานอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓. อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง  อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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๕. ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๖. อาจารยพงศวัชร ฟองกันทา อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๗. นางสาวสิริลักษณ คนฉลาด อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๘. นางสาวเปรมกมล สานำ อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๙. นางสาวธิดารัตน ไชยยาสืบ อนุกรรมการและเลขานุการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๐. อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสรวิศ มูลอินตะ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๒.  นางสาวเจนจิรา แกวมณี นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๓. นางสาวพักตรชนก  ริยาคำ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ กำหนดการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ภายใตโครงการ Reinventing University 

ประธานไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงกำหนดการตรวจเยี ่ยมมหาวิทยาลัยเชิงพื ้นท่ี               

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือภายใตโครงการ Reinventing University มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                

โดยศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

ตามท ี ่ ได ม ีการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
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โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ - ๑๗ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการดำเนินการเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยสืบเนื ่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติใหจัดทำหนังสือ

สอบถามความเห ็นไปย ั งบ ุคลากรของมหาว ิทยาล ัย  เ พ่ือสอบถามความเห ็น และนำเสนอตอ                  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป บัดนี้ไดดำเนินการเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

ที ่ประช ุมร วมก ันพิจารณาและมีข อเสนอแนะใหพ ิจารณาออกคำส ั ่งแต งตั้ ง

คณะกรรมการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของแตละหนวยงานใหชัดเจน และนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของ                

ท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ การขอใชสถานที่และอุปกรณสำหรับจัดการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้ง

บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการขอใชสถานที่และอุปกรณสำหรับจัดการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผู ชวย ดวยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง              

ขอความอนุเคราะหใชสถานที่และอุปกรณสำหรับจัดการสอบแขงขัน เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ

ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย ในระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. การประเม ิน ภาค ค (ความเหมาะสมก ับตำแหน ง ว ิชาชีพ                     

และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

๔.๒  รายงานสร ุปข อเสนอแนะเพ ื ่ อการพ ัฒนาของน ักศ ึกษาช ั ้นป ท ี ่  ๑ - ๕                       

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการสรางบาน แปงเมือง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม  

ทราบถึงรายงานสรุปขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของนักศึกษาชั้นปที่ ๑ - ๕ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงการสรางบาน แปงเมือง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานการสำรวจขอมูลการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส             

โควิด ๒๐๑๙  

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม  

ทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจขอมูลการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙              

โดยสำรวจขอมูลตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ มีนักศึกษาที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค           

ติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ จำนวน ๒,๑๗๑ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน 

“มหาวิทยาลัยแหงความสุขสูองคกรสุขภาวะท่ีย่ังยืน” 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดขอความ

อนุเคราะหที่ประชุมประชาสัมพันธการตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน “มหาวิทยาลัยแหงความสุข            

สูองคกรสุขภาวะท่ียั่งยืน” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ การจัดการคัดเลือกนักศึกษาเพื ่อร ับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา                          

ปการศึกษา ๒๕๖๔ จนถึงปการศึกษา ๒๕๖๕ เขตภาคเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการจัดการคัดเลือกนักศึกษาเพื ่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔               

จนถึงปการศึกษา ๒๕๖๕ เขตภาคเหนือ ประเภท “นักศึกษา” และ “นักศึกษาพิการ” ภายในเดือนเมษายน 

๒๕๖๕  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๔.๖ รายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการนี ้ไดขออนุญาตที ่ประชุมใหรองศาสตราจารยวิชัย                 

แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายผลการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ใหที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๖.๑ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ในเรื่องของงบประมาณในดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไมได             

มีการจัดสรรงบประมาณแผนดินไวสำหรับเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากสำนักงบไมได

จัดสรรให แตทางมหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดสรรในสวนของงบรายไดใหแกหนวยงาน และสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ในการดำเนินการ ดังนั้นจำนวนงบประมาณจึงมีนอย ทางมหาวิทยาลัยจึงขอพิจารณาตัวชี้วัดนี้             

ใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ไดกลาววาคณะกรรมการจะทบทวนตัวชี้วัดนี้อีกครั้งใหสอดคลองและเปนไปตาม

บริบทของมหาวิทยาลัย และกลาววา ในการดำเนินการดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมควรจะตองเปน

ความรวมมือจากทุกหนวยงาน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเปนการบูรณาการรวมกัน 

๒. ในขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขอที่ ๖ ที่เสนอแนะใหมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ

ครุศาสตร หรือพัฒนาหลักสูตรใหเปน ๒ ปริญญา ทางคณะครุศาสตรแจงวาไมอาจดำเนินการไดในขณะนี้ 

เนื่องจากมี มคอ. กำกับไว และการพัฒนาหลักสูตร ตองเปนไปตามเกณฑของคุรุสภา ดังนั้น จึงไมอาจ

ดำเนินการตามขอเสนอแนะนี้ได จึงอยากใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนในขอเสนอแนะนี ้

รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย ไดกลาววา ในสภาวการณปจจุบันนี้หากไมมีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหแตกตางจากเดิม 

มหาวิทยาลัยจะไมมีนักศึกษา ซึ่งในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหง ไดมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกับ            

ครุศาสตร หรือพัฒนาหลักสูตรใหเปน ๒ ปริญญา เรียบรอยแลว ดังนั้นผูบริหารที่รับผิดชอบควรศึกษา                 

การดำเนินการ และนำมาปรับใชกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตอไป 

๓. ในการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ปนี้มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณจาก

แหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากข้ึนจากปท่ีผานมา และมีจำนวนโครงการวิจัยท่ีใชงบประมาณสวนตัว ขอตรวจสอบ

จำนวนงานวิจัยและจะนำสงหลักฐานเพ่ือทำการปรับแกอีกครั้ง 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยกลาววา ทางมหาวิทยาลัยควรรวบรวมงานวิจัยโดยสามารถตรวจสอบจากระดับ

คณะ และนำมารวมกันในระดับมหาวิทยาลัย และสามารถนำสงหลักฐานจำนวนงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย

ใหกรรมการ เพ่ือใหคณะกรรมการไดดำเนินการพิจารณาใหมอีกครั้ง 

นอกจากนี้แลว ทุกหนวยงานหากยังมีหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แจงไวใน SSR 

สามารถท่ีจะสงขอมูลหลักฐานตาง ๆ ใหคณะกรรมการไดทำการพิจารณาเพ่ิมเติมแกไขได 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย กลาววา ขอใหหนวยงานที่มีความประสงค

จะใหคณะกรรมการปรับปรุงผลการประเมิน ใหดำเนินการสงหลักฐานหรือขอมูลตาง ๆ ใหคณะกรรมการ            

ไดดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ภายในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถสงตรงไดท่ีคณะกรรมการ หรือฝาย

เลขานุการ  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑการเขาพักในหอพักนักศึกษา 

และอัตราคาบำรุงหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑการเขาพักในหอพักนักศึกษา และอัตราคาบำรุง

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ ประกาศคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง 

การรับนักศึกษาเขาพักในหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง การรับ

นักศึกษาเขาพักในหอพักนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ สรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ ๑๑ และนานาชาติ ครั ้งที ่ ๔

วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๒ “วิชาการกาวหนา เศรษฐกิจกาวไกล กาวไปกับชุมชน” 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึง

สรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ และนานาชาติ ครั้งที่ ๔ วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๒๒ 

“วิชาการกาวหนา เศรษฐกิจกาวไกล กาวไปกับชุมชน” ซึ ่งจ ัดขึ ้นในวันที ่ ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕                           



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

ณ หองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๔๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผูเขารวมงานจำนวน ๓๕๐ คน รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูก

พืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแมนยำสูงและพ้ืนท่ีเปด 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนากูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจง

ใหที ่ประชุมทราบถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืช

เศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแมนยำสูงและพื้นที่เปด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๐.๑ 

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหประสานกับงานนิติการ กองกลาง มหาวิทลัยราชภัฏ

ลำปาง เพื ่อตรวจสอบวาการอนุญาตให นายบริบูรณ บุญยู ฮง ประธานวิสาหกิจไทยวิจัยสิ ่งแวดลอม                 

ซึ่งเปนบุคคลภายนอก เปนผูมีสิทธิ์เขาใชและปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงเรือนเกษตรแมนยำสูงและพื้นที่เปด 

พรอมระบบความคุมอัตโนมัติ ขัดแยงกับระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือไม 

มติ กบม. รับทราบ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๔.๑๑ องคการบริหารสวนจังหวัดลำปางใหการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนากูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจง

ให ท ี ่ประช ุมทราบว  าองค การบร ิหารส วนจั งหว ัดลำปางให การสน ับสน ุนงบประมาณอ ุดหนุน                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการดำเนินการโครงการโรงงานนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร             

สูมาตรฐานสากลภายใตการดำเนินงานศูนยเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง (LPAIC) จำนวน 

๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๒ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในนาม ICRU International Conference 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ี

ประช ุมทราบถ ึ งการประช ุมว ิชาการระด ับนานาชาต ิ  ในนาม ICRU International Conference                         

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในนาม ICRU 

International Conference ภายใตชื่องาน “The ๔th ICRU International Conference on Sustainable 

Community Development: “Localization to World Sustainable” ในระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรคในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) 

ทั้งนี้ไดเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปนเครือขายและรวมเปนเจาภาพ โดยขอสนับสนุนงบประมาณ              

เปนเจาภาพจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถวน) โดยมหาวิทยาลัยที่รวมเปนเจาภาพมีสิทธิพิเศษ              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

สงบทความเขารวมในระดับนานาชาติได จำนวน ๑๐ บทความ สำหรับพิธีการจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite 

สวนการนำเสนอบทความจะเปนรูปแบบปากเปลาและโปสเตอร ซึ ่งจะทำในรูปแบบ Online ในลักษณะ 

Virtual  

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๓ การสงบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงการสงบทความวิจัยเพื ่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ

ในวารสารระดับนานาชาติ” (ผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส)  ในวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนใหนักวิจัย คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรูความเขาใจเทคนิคการเขียน

บทความวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ ่งจะนำไปสู การตีพิมพไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ อันนำไปสู              

การพัฒนาใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรองศาสตราจารยชิตณรงค ศิริสถิตยกุล               

และผูชวยศาสตราจารยเยาวเรศ ศิริสถิตยกุล จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนผูตรวจสอบความถูกตอง            

ของภาษาและไวยากรณของบทความ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาไดประชาสัมพันธใหอาจารย นักวิจัยแตละ

คณะที่สนใจสงบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยสามารถสงบทความตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 

๑๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ที่ผานมา ทั้งนี้ รับบทความวิจัยเพียงจำนวน ๓๐ บทความเทานั้น บัดนี้มีอาจารย 

นักวิจัย ไดสงบทความวิจัยผานระบบมาจำนวน ๑๘ บทความ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๔ การจัดเวทีนำเสนอขอเสนอโครงการวิจัยภายใตงบกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงการจัดเวทีนำเสนอขอเสนอโครงการวิจัยภายใตงบกองทุนวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยภายใต

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และไดจัดเวทีกลั่นกรองขอเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม 

๒๕๖๕ หลังจากนั้นเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดเวทีวิพากษขอเสนอโครงการวิจัย 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Zoom) ดังนั้นเพื่อใหนักวิจัยนำเสนอขอเสนอโครงการวิจัย โดยใหเตรียมนำเสนอ

ขอเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ Power Point ในประเด็นดังนี้ ๑) หลักการและเหตุผล/ปญหา/โจทยการวิจัย 

๒) วัตถุประสงค ๓) กรอบการวิจัย ๔) วิธีการดำเนินการวิจัย ๕) ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ (Output) ๖) 

ผลลัพธ (Expected Outcomes) ที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งใหนักวิจัยนำเสนอแผนงาน แผนละไมเกิน ๒๐ นาที 

โครงการเดี่ยว นำเสนอโครงการละ ๑๐ นาที ผู ทรงคุณวุฒิวิพากษและใหขอเสนอแนะ ไมเกิน ๓๐ นาที              

โดยมีขอเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๖ แผน ๑๒ โครงการยอย และโครงการตามประกาศกรอบการวิจัยท่ี ๔ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพอาจารยประจำหลักสูตร จำนวน ๗ โครงการ ท้ังนี้นักวิจัย

ตองปรับแกขอเสนอโครงการวิจัยตามที่ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ และสงกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภายในวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

มติ กบม. รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับสาขาวิชา                  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา(ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ            

เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากไดเปด

สอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตรเพ่ิมข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม.  ๑. เห็นชอบใหกำหนดสีประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร เปนสีน้ำเงิน  

 ๒. เห็นชอบกำหนดอักษรยอตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกำหนด               

ช่ือปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๓.  เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสำหรับสาขาวิชา

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกราง  กฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตอไป 

๕.๒ หารือการขอใชสถานท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดงานกาชาด  

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดหารือที ่ประชุม                

การขอใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื ่อจัดงานกาชาดของจังหวัดลำปาง เนื ่องจากจังหวัดลำปางเห็นวา

มหาวิทยาลัยมีระยะทางที่ไมไกลจากตัวเมืองลำปาง มีความพรอมของระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่มี

ความพรอมสำหรับจัดกิจกรรม สถานท่ีจอดรถเพียงพอ การจัดระบบการจราจรสามารถจัดไดงาย 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็น ดังนี้ 

๑. มีบุคลากรและนักศึกษาพักอาศัยอยู ในมหาวิทยาลัย ซึ ่งมีผลตอการจราจร           

รวมถึงอาคารตาง ๆ ท่ีมีของมีคามากมาย ทำใหไมปลอดภัยตอทรัพยสินท่ีมีอยูภายในอาคาร ซ่ึงงานรักษาความ

ปลอดภัยอาจดูแลไมท่ัวถึง  

๒. เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสนามกีฬากลาง ซ่ึงไมสะดวกใหจัดงานบริเวณดังกลาว 

มติ กบม. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ชี้แจงตามขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง การกำหนดตำแหนง และการ

จายเงินประจำตำแหนงของผูบริหารสวนงานภายใน หรือหนวยงานที่สภามหาวิทยาลัย มีมติจัดตั้งข้ึน 

พ.ศ. .... 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การกำหนดตำแหนง และการจายเงิน

ประจำตำแหนงของผู บริหารสวนงานภายใน หรือหนวยงานที ่สภามหาวิทยาลัยมีมติจัดตั ้งขึ ้น พ.ศ. ....

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การกำหนดตำแหนง และการจายเงิน

ประจำตำแหนงของผูบริหารสวนงานภายใน หรือหนวยงานท่ีสภามหาวิทยาลัย มีมติจัดตั้งข้ึน 

พ.ศ. .... และใหนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 

๕.๔ (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดการศึกษาระบบคลัง

หนวยกิต พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต 

พ.ศ. ๒๕..รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดการศึกษาระบบคลัง             

หนวยกิต พ.ศ. ๒๕.. และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๕ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหพิจารณาปดหลักสูตรที่ไมผานเกณฑ

มาตรฐาน  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      

ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให            

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับ 

นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๗ การขอตอสัญญาปายโฆษณา และปรับลดจุดติดตั้งปายโฆษณา ภายในโรงอาหาร 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให               

ท่ีประชุมพิจารณาการขอตอสัญญาปายโฆษณา และปรับลดจุดติดตั้งปายโฆษณา ภายในโรงอาหาร ของบริษัท 

บีลิงค มีเดีย จำกัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ไมควรยกเวนคาเชาพื้นท่ีปแรก แตใหลดอัตราคาเชารายป คงเหลือปละ ๕๔,๐๐๐ 

บาทตอป จำนวน ๓ ป 

๒. มอบใหงานนิติการตรวจสอบสัญญาเชาพ้ืนท่ีอีกครั้ง 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหตอสัญญาปายโฆษณา และปรับลดจุดติดตั้งปายโฆษณา ภายในโรงอาหาร               

จาก ๘ จุด เหลือ ๖ จุด 

   ๒. เห็นชอบใหลดอัตราคาเชาคงเหลือปละ ๕๔,๐๐๐ บาทตอป จำนวน ๓ ป 

   ๓. มอบใหงานนิติการตรวจสอบสัญญาเชาพ้ืนท่ีอีกครั้ง 

๕.๘ (ราง) งบประมาณโครงการหนวยรับบริการ การตรวจ ATK มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง 

อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) งบประมาณโครงการหนวยรับบริการ การตรวจ ATK มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและและมีขอเสนอแนะใหปรับสัดสวนงบประมาณคาใชจาย

ตาง ๆ ใหเหมาะสม  

มติ กบม. เห็นชอบงบประมาณโครงการหนวยรับบริการ การตรวจ ATK มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๙ การพิจารณาเลือกสีลามิเนตและสีผาหุมบอรดซับเสียงหอประชุมใหญ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอ

ใหที ่ประชุมพิจารณาเลือกสีลามิเนตและสีผาหุ มบอรดซับเสียงหอประชุมใหญ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเลือกสีลามิเนตและสีผาหุ มบอรด           

ซับเสียงหอประชุมใหญ เปนสีโทนออน โดยมอบใหผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ทองสุข รองผูอำนวยการสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูเลือกสีอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบใหเลือกสีลามิเนตและสีผาหุมบอรดซับเสียงหอประชุมใหญ เปนสีโทนออนโดยมอบให

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ทองสุข รองผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูเลือกสี           

อีกครั้ง 

๕.๑๐ ขออนุเคราะหลดคาบำรุงการศึกษา แผนกเตรียมอนุบาล 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลดคาบำรุงการศึกษา แผนเตรียมอนุบาล โดยสืบเนื่องจากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดประกาศหยุดเรียนแผนกเตรียมอนุบาล เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแตวันที่ ๑๔ – ๒๕ กุมพาพันธ ๒๕๖๕ เพื่อความปลอดภัยของ

คณะครู และนักเรียนแผนกเตรียมอนุบาลนั้น ในการนี้จึงขออนุเคราะหลดคาบำรุงการศึกษา ใหกับนักเรียน

แผนกเตรียมอนุบาล ท่ีชำระเงินคาบำรุงการศึกษาของเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ ลงในอัตรารอยละ ๕๐ ในเดือน

เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบใหลดคาบำรุงการศึกษา ใหกับนักเรียนแผนกเตรียมอนุบาล ที่ชำระเงินคาบำรุง

การศึกษาของเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ ลงในอัตรารอยละ ๕๐ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕       

จำนวน ๑ เดือน 

๕.๑๑ การเตรียมขอมูลรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน                 

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

การเตรียมขอมูลรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเตรียมขอมูลรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน                 

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕  

๕.๑๒ การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรประเภทสายวิชาการ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรประเภทสายวิชาการ เพื่อใหสอดคลองกับ

ประกาศมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง เร ื ่อง การกำหนดภาระงานของผ ู ดำรงตำแหน งอาจารย                             



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

ผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย กรณีการขับเคลื ่อนงานรณรงครับนักศึกษา                  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยปรับเพิ่มในหัวขอ  

งานสวนกลาง ขอ ๘.๑๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรประเภทสายวิชาการ 

๕.๑๓ การสรางขวัญและกำลังใจสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนผูที่ไดแตงตั้งตำแหนง           

ท่ีสูงข้ึน 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการสร างขว ัญและกำล ังใจสำหร ับบุคลากรสายสนับสนุนผ ู ท ี ่ ได แต งต ั ้งตำแหนงท ี ่ส ูงข้ึน                         

จากมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕               

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นควรเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดเงินรางวัลสำหรับผูที่ไดรับแตงตั้ง

ตำแหนงท่ีสูงข้ึน ดังนี้ ระดับชำนาญการ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด               

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหกำหนดเงินรางวัลสำหรับผูที่ไดรับ

แตงตั ้งตำแหนงที ่สูงขึ ้น ดังนี ้ ระดับชำนาญการ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 

๑๐,๐๐๐ บาท ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

มติ กบม. เห็นชอบใหกำหนดเงินรางวัลสำหรับผูที่ไดรับแตงตั้งตำแหนงที่สูงข้ึน ดังนี้ ระดับชำนาญการ 

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับเช่ียวชาญ จำนวน 

๒๐,๐๐๐ บาท และระด ับเช ี ่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และนำเสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  กำหนดการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุม

ในว ันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประช ุมโอฬารรมย ช ั ้น ๑ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

(นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

หัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
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