
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๕. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ   

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 

 



 ๒ 

๒๒. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูชวยเลขานุการ 

 ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา ผูชวยเลขานุการ 

 หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ประเด็นหารือท่ีประชุมรวมกับผูบริหารและผูแทนท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย  

๔ กลุม  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. จะมี

การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและผูแทนท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ๔ กลุม (ในระบบ VDO Con-

ference-ZOOM Cloud Meetings) ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดประเด็นการหารือตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

  โดยไมมีการแกไข 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เล่ือนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เลื่อนการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

 ๔.๕ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ การเพ่ิมมาตรการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารการเบิกจายงบอุดหนุน 

การวิจัย งบรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงการเพ่ิมมาตรการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารการเบิกจาย งบอุดหนุนการวิจัย  

งบรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบอุดหนุนการวิจัย  

งบรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผานไปยังคณะตางๆ เพ่ือใหคณาจารยไดทําการวิจัยตาม

ศาสตร โดยแตละคณะมีกระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติโครงการวิจัย รวมท้ังดําเนินการทําสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัยของแตละคณะ และดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินตองานคลังโดยผานสถาบันวิจัย

และพัฒนา และเนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบในการกํากับตัวชี้วัดในดาน 

การวิจัยและการบริการวิชาการ ซ่ึงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะอยูนอกเหนือการกํากับ ติดตาม 

การควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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  ดังนั้นเพ่ือใหการขออนุมัติเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ และกระบวนการตางๆ 

มีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอแนวทางใหแตละคณะดําเนินการ ดังนี ้

  ๑. คณะควรยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ  

การสงขอเนอโครงการการวิจัย และอัตราการจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๖๒ เปนแนวทางในการดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

  ๒. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัยกอนประกาศผูไดรับทุนอุดหนุน 

การวิจัย 

  ๓. มีกระบวนการ ข้ันตอนการติดตามการดําเนินโครงการวิจัย การรายงาน

ความกาวหนา และการรายงานผลวิจัยกอนปดโครงการวิจัย  

  ๔. ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของเอกสารทุกฉบับกอนการอนุมัติเงินอุดหนุนการ

วิจัยในแตละงวด 

  ๕. การทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยในแตละงวด ควรมีหัวหนา

สํานักงาน รองคณบดีฝายวิจัย และคณบดี ลงนามกํากับ ตามลําดับ 

  ๖. การดําเนินการวิจัย ควรเปนไปตามกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยตามท่ีกําหนด

ไวในแผนปฏิบัติการวิจัยของโครงการวิจัย ซ่ึงหากผลงานวิจัยใดเสร็จสิ้นกอนกําหนด และขอเบิกเงินงวด

กอนหรือหลังกําหนด ใหนักวิจัยบักทึกชี้แจงตอมหาวิทยาลัยใหทราบ เพ่ือใหอธิการบดีอนุมัติตอไป 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาการจัดการ  

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๔.๑๑ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี  ๒ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี  ๒ ของ 

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๔.๑๕ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ รายงานผลการปฏิ บัติตามคํารับรองการปฏิ บัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

คณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๔.๑๙ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี  ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ ศรสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การเปดและปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

การเปดและปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ซ่ึงตามกําหนดการเดิมคือเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๓ ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยหากใหเลื่อนเปดและปดจะสงผลกระทบคือไมตรงกับการจัดการเรียน

การสอนในระดับมัธยมศึกษาและการรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๔ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาซ่ึงความคิดเห็นสวนใหญเห็นควรใหเลื่อนการเปดภาคเรียนท่ี 

๑/๒๕๖๓ ออกไปกอน 

  ในการนี้ ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะวาเห็นควรใหเปนอํานาจของอธิการบดีในการ

ตัดสินใจหลังจากประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและผูแทนท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ๔ กลุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๙ 

  ประธานไดใหขอเสนอแนะวาในการเลื่อนหรือไมเลื่อน ขอใหทุกหนวยงานเตรียมปรับ

แผนการดําเนินงานใหสอดคลอง ใหมีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน โดยกรอกแบบฟอรมสงให

มหาวิทยาลัย สําหรับรายละเอียดจะพิจารณาในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับรูปแบบการรายงานงบแสดงฐานะ

ทางการเงินใหเหมือนกับการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๓ รายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับรูปแบบการรายงานงบแสดงฐานะ

ทางการเงินใหเหมือนกับการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๔ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับรูปแบบการรายงานงบแสดงฐานะ

ทางการเงินใหเหมือนกับการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๑๐ 

 ๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๖ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๒  

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ 

  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ  

 ๕.๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ  

 ๕.๘ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ  

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๑๑ 

 ๕.๙ รายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา รายงาน

การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส

ท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๐ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๑ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ  

 ๕.๑๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๑๒ 

 ๕.๑๓ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๔ รายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับรูปแบบการรายงานงบแสดงฐานะ

ทางการเงินใหเหมือนกับการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๑๕ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๖ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๑๓ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับรูปแบบการรายงานงบแสดงฐานะ

ทางการเงินใหเหมือนกับการรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๑๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

 ๕.๑๘ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส

ท่ี ๒ ของสํานักงานอธิการบดี 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ของสํานักงานอธิการบดี 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการตรวจสอบจํานวนรอยละในประเด็น

กลยุทธท่ี ๖ และใหปรับผลการดําเนินงานจาก “0” เปน “N/A”   

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๙ (ราง) ขอมูลสําหรับจัดทําส่ือเผยแพรการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เพ่ือรับมือสถานการณการเผยแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ขอมูลสําหรับจัดทําสื่อเผยแพรการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือรับมือ

สถานการณการเผยแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ(ราง) ขอมูลสําหรับจัดทําส่ือเผยแพรการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  เพ่ือรับมือสถานการณการเผยแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ตามเสนอ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๑๔ 

 ๕.๒๐ ผลการดําเนินการจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบพิจารณาความสอดคลองของ

หลักสูตร (CHE Curriculum Online: CHECO) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

ผลการดําเนินการจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum 

Online: CHECO) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมีหลักสูตรท่ีอยูระหวาง

การพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๒๐ 

หลักสูตร 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการติดตาม

ใหหลักสูตรดังกลาวสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน รวมถึงผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษและการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาของนักศึกษา 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๖๓ 

  ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๒ การแจงยืนยันผลการตรวจสอบพัสดุประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดขอใหผูบริหารเรงรัด

ดําเนินการแจงยืนยันผลการตรวจสอบพัสดุประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนวยงานทานใหงานพัสดุโดยเร็ว 

เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๓ วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

วิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๔) หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาการสอบวัดแววความเปนครูสําหรับ

นักเรียนท่ีมีผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT ๕) ควรใหใชคะแนนแทนการสอบวิชาวัดแวว

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 



๑๕ 

ความเปนครูได กรณีท่ีไมมีผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT ๕) ใหสอบดวยวิธีการสัมภาษณ

ดวยระบบออนไลนจากสาขาวิชาท่ีนักเรียนสมัคร 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๖.๔ แบบสํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนจากสถานการณการแพรระบาดของโรงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

 ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและ

พลังงาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแบบสํารวจขอมูลพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาเพ่ือรองรับการจัดการเรียน

การสอนออนไลนจากสถานการณการแพรระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรปรับรูปแบบใหเขาใจงายและชัดเจน 

มติ กบม. เห็นชอบโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.  

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 
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