
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕  วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร   รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๕. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๙. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๐.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๑.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย          กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ             กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๕. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๖. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๒.  อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๔.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางาน ผูชวยเลขานุการ 

   ประชุมและเลขานุการ 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๕. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๖.  นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวสมพร   ตะนะวงค ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๒.  นางสาวจินตนา   ตะนะวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๓. นางรังสินี   วิงวอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๔.  นายวันเฉลิม  จีบุญมี นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ผูเขารวมประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. รองศาสตราจารยอัมเรศ  เนตาสิทธิ์  รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร 

๒. นายวรากร   เนือยทอง ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 

๓.  นางสาวอนัญญา อันตะขัน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สภาคณาจารยและขาราชการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ ขอเชิญรวมตอนรับและรวมประชุมกับ คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน 

พรอมทีมงาน 

ประธาน ได เชิญ คณ ะกรรมการบ ริห ารมห าวิท ยาลั ย ทุ กท าน ร วมต อน รับ                      

และรวมประชุมกับคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน พรอมทีมงาน ในวันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การเสนอแผนผลิตบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดมอบหมาย

ใหรองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นำเสนอแผนผลิตบัณฑิต

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

ใหแตละคณะดำเนินการจัดทำแผนผลิตบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐           

เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และใหทุกคณะเสนอแผนผลิตบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ือนำเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ไดแจงให                 

ท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการ

แตงต้ังคณะกรรมการประจำคณะวิทยการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 
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๔.๕ ขอเชิญเขารวมสรางสรรคผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมเซรามิก  

ตกแตงสถานท่ี   

ผูชวยศาสตราจารยพงศธกร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ

ขอเชิญท่ีประชุมเขารวมสรางสรรคผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมเซรามิกตกแตงสถานท่ี                 

ภายใตโครงการ “กิจกรรม MSESI Street Art สรางสรรคผลงานนวัตกรรมสูอัตลักษณทองถ่ิน” ระหวางวันท่ี 

๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณเข่ือนยาง เทศบาลนครลำปาง ซ่ึงจัดข้ึนโดยกระทรางการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมกับ หนวยปฏิบัติการ อว. สวนหนาจังหวัดลำปางและเทศบาลนคร

ลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ไดขออนุญาต              

ท่ีประชุมใหแตละหนวยงานนำเสนอ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร นำเสนอรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะครุศาสตร จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น 

๑๖,๘๖๔,๙๐๐ บาท (สิบหกลานแปดแสนหกหม่ืนสี่พันเการอยบาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๒ . ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร นำเสนอ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาศาสตร จำนวนเงิน               

รวมท้ังสิ้น ๗,๓๙๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดลานสามแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๓. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นำเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะมนุษยศาสตร                  

และสังคมศาสตร จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๗,๙๙๐,๔๐๐ บาท (เจ็ดลานเกาแสนเกาหม่ืนสี่รอยบาทถวน)                  

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๔. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะวิทยาการจัดการ จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น 

๖,๓๓๘,๔๐๐ บาท (หกลานสามแสนสามหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๔,๙๔๐,๗๐๐ บาท (สี่ลานเกาแสนสี่หม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นำเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร      

จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๗,๖๗๔,๑๐๐ บาท (เจ็ดลานหกแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นำเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท (สองลานสามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)              

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๑.๑ 

๘. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนเงิน   

รวมท้ังสิน้ ๗๓๕,๐๐๐ บาท (เจด็แสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๙. อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนเงิน   

รวมท้ังสิ้น ๑,๐๖๓,๘๐๐ บาท (หนึ่งลานหกหม่ืนสามพันแปดรอยบาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ นำเสนอ

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา                   

จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๒,๘๔๑,๘๐๐ บาท (สองลานแปดแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับระยะเวลาดำเนินโครงการ             

ใหเหมาะสม 

๑๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำเสนอรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองกลาง จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๔,๘๑๕,๘๐๐ บาท 

(สี่ลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยบาทถวน) กองนโยบายและแผน จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๔๘๑,๔๐๐

บาท (หนึ่งลานสี่แสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) กองบริการการศึกษา จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น 

๒,๙๕๔,๒๐๐ บาท (สองลานเกาแสนหาหม่ืนสี่พันสองรอยบาทถวน) สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๕๗๕,๔๐๐ บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน) และกองพัฒนานักศึกษา 

จำนวนเงินรวมท้ังสิน ๖,๖๙๓,๗๐๐ บาท (หกลานหกแสนเกาหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๑๒. นางสาวอนัญญา อินตะขัน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานสภาคณาจารย

และขาราชการ นำเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน    

สภาคณาจารยและขาราชการ จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑๑๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันเการอย             

บาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๑๓. อาจารยปยะธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

นำเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะพยาบาลศาสตร                 

จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๖,๑๔๒,๕๐๐ บาท (หกลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๑๔. นายวรากร เนือยทอง ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๔๔๗,๐๕๘,๔๐๐ บาท (สี่รอยสี่สิบเจ็ดลานหาหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

๑๕. อาจารยสมศักด์ิ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง นำเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงินรวมท้ังสิ้น ๕,๗๓๒,๓๐๐ บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพัน             

สามรอยบาทถวน) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. มอบใหโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาดำเนินการปรับระยะเวลาดำเนินโครงการใหเหมาะสม                 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการองคกร

ตนแบบสวมหมวกนริภัย ๑๐๐% พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการองคกรตนแบบสวมหมวก

นิรภัย ๑๐๐% พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกคำวา “๑๐๐ %” เปน 

“๑๐๐ เปอรเซ็นต” 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการองคกรตนแบบ 

สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐  เปอร เซ็นต พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ                  

ของท่ีประชุม 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

๕.๓ การเขารวมประเมินรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดาน

การเงินการคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาเขารวมประเมินรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีขอเสนอแนะผลการประเมินรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศ มิติดานการจัดซ้ือ

จัดจาง ประจําป ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเขารวมประเมินรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงิน  

การคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๔ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ (International College of 

Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ (International College of 

Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดประชุมรวมกับคณบดี 

ประธานหลักสูตรท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการบุคลากร และหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอไป 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ (International College of 

Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกรอบวงเงินงบประมาณ

ระยะเริ่มแรก จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีลานบาทถวน)  

๒. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดิน 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดินขางเคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไมนอยกวา ๑๕ ไร                  

จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีแนวทางท่ีพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย ราชการ และชุมชน ทองถ่ินรอบ ๆ มหาวิทยาลัย               

เพ่ือรองรับการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี การเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา การศึกษาคนควา

ดานการวิจัย การใหบริการวิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน ตลอดถึงการสรางความม่ันคงดานการรักษา                  

ความปลอดภัยในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการความขัดแยงของพ้ืนท่ี ท่ีติดกับ

มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหจัดซ้ือท่ีดิน ไมนอยกวา ๑๕ ไร จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

๕.๖ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การบริหาร                     

และการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยนานาชาติ

สหวิทยาการ พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนง

หัวหนางานนิติการ เปนผูนำเสนอ 

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ นำเสนอ

รายละเอียด (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัย

นานาชาติสหวิทยาการ พ.ศ. ๒๕.. ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การบริหารและการดำเนินงาน

วิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ พ.ศ. ๒๕.. และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตอไป 

๕.๗  การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การเงิน

การงบประมาณ และการบริหารทรัพยสินของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การเงินการงบประมาณ และการบริหารทรัพยสิน

ของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมให

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ เปนผูนำเสนอ  

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ นำเสนอ

รายละเอียด (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การเงินการงบประมาณ และการบริหาร

ทรัพยสินของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การเงินการงบประมาณ                

และการบริหารทรัพยสินของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

พ.ศ. ๒๕..และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏลำปางตอไป 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

๕.๘ การพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๖ และ (ราง) แผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะ

รับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดมอบหมายให 

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ และ (ราง) แผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวน

นิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๘.๑ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ขอแกไขแผนการรับ

นักศึกษาพิการ ปการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความพิการของนักศึกษาคณะครุศาสตร จากเดิม “ทุกประเภท

ความพิการ” แกไขเปน “ยกเวนความพิการทางการเห็นและทางการไดยิน” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๖ และ (ราง) แผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวา              

จะรับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖ และใหดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง                  

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนด

ประชุมในวันพุธท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๒  ขอเชิญรวมรับฟงการบรรยาย เรื่อง  การปรับเปล่ียนความคิดใหเขากับยุค  

Digital Disruption และ Digital Transformation 

 ประธานขอเชิญท่ีประชุมเขารวมรวมรับฟงการบรรยาย เรื่อง การปรับเปลี่ยน

ความคิดใหเขากับยุค Digital Disruption และ Digital Transformation โดยคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจ            

และนักลงทุน พรอมทีมงาน เปนวิทยากรบรรยาย เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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