
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑.  อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตลุาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การประชุมจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง  

  ประธานขอเชิญผูบริหารเขารวมประชุมจัดทําแผนจังหวัดลําปาง ในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ซ่ึงเปนการประชุมรวมกัน

ระหวางภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดลําปาง โดยมีผูวาราชการจังหวัดลําปางเปนประธาน 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ โดยมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. หนาท่ี ๓ ขอ ๒ บรรทัดท่ี ๒ ใหแกไขคําจาก “วิจัย” เปน “วินัย” 

  ๒. หนาท่ี ๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ ยอหนาท่ี ๓ ขอ ๔ แกไขคําจาก “อาจารยประ

ประภาพร” เปน “อาจารยประภาพร” 

  ๓. หนาท่ี ๘ ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ ยอหนาท่ี ๒ ขอ ๘ บรรทัดท่ี ๒ แกไขคําจาก 

“TCI/ZCI” เปน “TCI/ACI” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๓ 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๕ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิ บัติการเบิกจายงบ

ดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจาย ท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืน

ใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย 

และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขจํานวนตัวเลขขอ ๔ ๕) (๒) จาก 

“๑๐๐” เปน “๘๐” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจายงบ 

  ดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจาย 

  จากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การเขารับพระราชทานรางวัลองคกรท่ีทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจําป 

๒๕๖๒ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดรับ

พระราชทานรางวัลองคกรท่ีทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ประจําป ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน

ประเมินตนเอง การตรวจสอบและการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานประเมิน

ตนเอง การตรวจสอบและการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส

ท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๖ 

 ๔.๑๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะ 

ครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะ 

ครศุาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร 

  อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะวิทยาศาสตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๗ 

 ๔.๑๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบั ติงานตามตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๙ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๐ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๘ 

 ๔.๒๒ สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของโครงการท่ีนักวิจัยเสนอขอจากแหลงทุนอ่ืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

สรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของโครงการท่ีนักวิจัยเสนอขอจากแหลงทุนอ่ืน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๓ รายงานการประชุมเครือขาย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานการประชุมเครือขาย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๔ การประชุมหัวขอ “คิดอนาคตลําปาง รวมกันทําตั้งแตวันนี้” 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การประชุมหัวขอ “คิดอนาคตลําปาง รวมกันทําตั้งแตวันนี้” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๕ ระบบสารสนเทศท่ีใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชใน

มหาวิทยาลัยท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกํากับดูแล 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงระบบสารสนเทศท่ีใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และใชในมหาวิทยาลัยท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกํากับดูแล รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๖ ขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชวงเวลานอก

เวลาราชการ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชวงเวลานอกเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๙ 

 ๔.๒๗ แนวทางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๘ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๙ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๐รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๑ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรรวมกับบริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทในเครือ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรวมกับบริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณารางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน  

๓ คน ซ่ึงไดรับรางวัลเหรียญทองระดับดี ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในกลุมสิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะและออกแบบ ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหไดรับการยกเวนคาบํารุง

การศึกษาตามขอ ๗(ข)(๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๗ และเปนไปตามขอ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุง

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ การเปดรับสมัครนักศึกษาใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

การเปดรับสมัครนักศึกษาใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

โดยจะขอเปดรับนักศึกษาใหม ครั้งท่ี ๑ ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา เห็นควรมอบใหรองอธิการบดีฝาย

วิชาการประชุมหารือรวมกับคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดแนวทางการรับสมัครใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

  ๑. ขอใหคณบดีตรวจสอบผลงานของอาจารย ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

และในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเรงดําเนินการกอนครบระยะเวลาในการปรับปรุง 

  ๒. ขอใหผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน โดยศูนยอบรมตอเนื่องจัดกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเปนการพัฒนาศิษยเกา 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๑ 

 ๕.๔ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  

  ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 ๕.๕ แบบฟอรมการกํากับติดตามปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรตามขอเสนอแนะเพ่ือ 

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในตามมติสภามหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแบบฟอรมการกํากับติดตามปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร ตามขอเสนอแนะเพ่ือ 

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในตามมติสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแบบฟอรมการกํากับติดตามปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรตามขอเสนอแนะเพ่ือ 

  การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเสนอ 

 ๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสงขอเสนอ

โครงการวิจัย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสงขอเสนอโครงการวิจัย และอัตรา 

การจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๘ ใหตัดขอความ “เพ่ือโอนเขาบัญชีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 

ออก 

  ๒. ใหเพ่ิมอํานาจของอธิการบดี โดยใหมีอํานาจเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย กองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๒ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๙ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยงกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๐ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๓ 

 ๕.๑๑ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๔ 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหปรับหัวขอการรายงานเปน “รายงาน 

ผลการดําเนินงานสนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๔” 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ 

  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุม 

 ๕.๑๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดาํเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส

ท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๓ ผลการดําเนินงานสนับสนุนตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณาผลการดําเนินงานสนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหปรับหัวขอการรายงานเปน “รายงาน 

ผลการดําเนินงานสนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไตรมาสท่ี ๔” และใหปรับ 

แกไขรายละเอียดของการรายงานใหเปนกลยุทธของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๔ 

 ๕.๑๔รายงานการดําเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในมนุษย พ.ศ. ...  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณาการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในมนุษย พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในมนุษย พ.ศ. ...  

  ตามเสนอ 

 ๕.๑๖ ผลการดําเนินงานสนับสนุนตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชาโพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานสนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ ของ สํ านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารแล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหปรับหัวขอการรายงานเปน “รายงาน 

ผลการดําเนินงานสนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสท่ี 

๔” และใหปรับแกไขรายละเอียดของการรายงานใหเปนกลยุทธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชาโพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๕ 

สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๗.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๘ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ไตรมาสท่ี ๔  

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๙ รายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๐ รายงานการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน 

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๖ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุม 

 ๕.๒๑ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส

ท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรปูแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๓ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตร

มาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๗ 

 ๕.๒๔ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตร

มาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุม 

 ๕.๒๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการไปปฏิบัติงานบริการ

วิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. ใหตัดขอความขอ ๒ ๓) ออก 

  ๒. ใหตัดขอความขอ ๔ ๔) ออก 

  ๓. ขอ ๖ บรรทัดท่ี ๓ ใหแกไขตัวเลขจาก “๑๕” เปน “๑๐” 

  ๔. ขอ ๘ บรรทัดท่ี ๒ และบรรทัดท่ี ๓ ใหแกไขคําจาก “รอยละ ...” เปน “...รอยละ ๕” 

  ๕. ขอ ๙ ตัดวรรคสอง ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการไปปฏิบัติงาน 

  บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๖ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔  

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



 ๑๘ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๔  

  อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๗.๑ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหตรวจสอบความถูกตอง โดยใหเปนการรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําป และใหรูปแบบการรายงานเปนไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒๘ การจัดงานสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๓๗ ประจําป ๒๕๖๒  

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอ 

ท่ีประชุมพิจารณาการจัดงานสัมมนาหอการคาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๓๗ ประจําป ๒๕๖๒ และในการนี้ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการงานสัมมนาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแตงตั้งประธานแตละชุดคณะทํางานและ

ใหประธานพิจารณาแตงตั้งกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ตอไป 

  ประธานเสนอใหแตงตั้งประธานแตละชุดทํางาน ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน เปนประธานกรรมการฝายประสานงานและการ

จัดเลี้ยง 

  ๒. รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานกรรมการฝายอาคารสถานท่ี ซอมสรางและ

รักษาความปลอดภัย และประธานกรรมการฝายระบบการสื่อสาร ไฟฟา ประปา โสตทัศนูปกรณ 

  ๓. ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ เปนประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ และ

ประสานงานสื่อสารมวลชน 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 



๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๗/๒๕๖๒ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
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