
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๕. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๙.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ   

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  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 การออกฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ีของนักศึกษา 

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาตามท่ีบางสาขาวิชาไดทําบันทึกขออนุญาตให

นักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ีนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติขอกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน ทางมหาวิทยาลัยขอใหสาขาวิชาชะลอการดําเนินการดังกลาวออกไปกอน 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ ความรวมมือกับจังหวัดลําปาง 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีความรวมมือกับจังหวัดลําปาง

หลายโครงการ ดังนี้ 

  ๑. โครงการนํารองเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน (สิริราชโมเดล) 

  ๒. โครงการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอําเภอและระดับตําบล 

  ๓. โครงการสรางเครือขายนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคดานอุตสาหกรรมเซรามิก 

  ๔. โครงการสรางรายไดเสริมจากการเลี้ยงปูนาและการเพ่ิมสินคาแปรรูปจากปูนา              

เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว วัฒนธรรมอาหารทองถ่ินจังหวัดลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๕ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเตรียมความพรอมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานความคืบหนาโครงการสวัสดิการไอทีเอ้ืออาทรสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานความคืบหนาโครงการสวัสดิการไอทีเอ้ืออาทรสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ปฏิทิน

การดําเนินโครงการสวัสดิการไอทีเอ้ืออาทรสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ การดําเนินการเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการเก่ียวกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยไดมีหนังสือถึง

หนวยงานเพ่ือใหสํารวจและจัดเก็บโตะ เกาอ้ี วัสดุ และอุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาไว 

ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ภายในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากหนวยงานใดไมดําเนินการมหาวิทยาลัยจะ

ดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

 ๔.๔ โครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงานจางเหมาบริการโครงการจางงานประชาชน

ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประชุมรวมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

มหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ โครงการราชภัฏนอมนําเกษตรวิชญา ฟนฟู พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการราชภัฏนอมนําเกษตรวิชญา ฟนฟู พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ซ่ึงเปน

โครงการท่ีอยูภายใตกรอบท่ีกําหนดของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๓๘ แหง สําหรับจางงานประชาชน ๑๐,๐๐๐ อัตรา ยุวชนอาสา ๔๕,๐๐๐ อัตรา และบัณฑิตจิตอาสา 

๔๕,๐๐๐ อัตรา  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ การจัดการเรียนการสอนออนไลน การจัดหองเรียนออนไลน 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจาก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน ท่ีประชุมไดขอใหศูนยคอมพิวเตอร

จัดทําขอมูลตารางสอนอาจารยโดยใหมีขอมูลหองเรียนออนไลนอยูใตตารางสอน และขอใหคณาจารยท่ีมี 

การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ ดําเนินการสรางหองเรียนออนไลนและกรอกขอมูลหองเรียน

ออนไลนลงเว็บไซต mis.lpru.ac.th ภายในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และใหมีการทดลองใชระบบ

หองเรียนออนไลนระหวางวันท่ี ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๖๓    

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

 ๔.๘ สรุปจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง 

สรุปจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีจํานวน ๑,๐๘๓ คน ท้ังนี้

อาจมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการชําระเงินแลว แตขอมูลหลักฐานยังไมถึงมหาวิทยาลัย รายละเอียด

จํานวนนักศึกษาตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ  

 ๕.๒ การพิจารณาเพ่ิมเติมภาระงานคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจาง 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการพิจารณาการเพ่ิมเติมภาระงานคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับเพ่ิมภาระงานใหคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจาง โดยใหปรับเพ่ิมคําวา “กรรมการ

กําหนดราคากลาง” ในขอ ๑๓.๒.๑๐ และขอ ๑๓.๒.๑๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  

การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

มติ กบม. เห็นชอบการพิจารณาเพ่ิมเติมภาระงานคณะกรรมการกําหนดราคากลางและคณะกรรมการ 

  ตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจาง โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

 ๕.๓ (ราง) เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบรางดังกลาว 

อีกครั้ง โดยใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนประธานการประชุม รวมกับผูชวยอธิการบดี

ดานประกันคุณภาพ คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพของ

แตละคณะ และรองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ท่ีรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพของสถาบัน/สํานัก  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ การเพ่ิมมาตรการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารการเบิกจายงบอุดหนุนการวิจัย 

งบรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณาการเพ่ิมมาตรการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารการเบิกจายงบอุดหนุนการวิจัย งบรายได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบอุดหนุนการวิจัย งบรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผานไปยังคณะตางๆ เพ่ือใหคณาจารยไดทําการวิจัยตามศาสตร โดย 

แตละคณะ มีกระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติโครงการวิจัย รวมท้ังดําเนินการทําสัญญารับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยของแตละคณะ และดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินตองานคลังโดยผานสถาบันวิจัย

และพัฒนา เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบในการกํากับตัวชี้วัดในดาน 

การวิจัยและการบรกิารวิชาการ ซ่ึงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะอยูนอกเหนือการกํากับ ติดตาม 

การควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  ดังนั้นเพ่ือใหการขออนุมัติเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ และกระบวนการตางๆ 

มีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอแนวทางใหแตละคณะดําเนินการดังนี ้

  ๑. คณะควรยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ  

การสงขอเนอโครงการการวิจัย และอัตราการจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ เปนแนวทางในการดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 

  ๒. มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของนักวิจัยกอนประกาศผูไดรับทุนอุดหนุน 

การวิจัย 

  ๓. มีกระบวนการ ข้ันตอนการติดตามการดําเนินโครงการวิจัย การรายงาน

ความกาวหนา และการรายงานผลวิจัยกอนปดโครงการวิจัย โดยแนบเอกสารแบบรับรองการดําเนินการ

วิจัยเพ่ือเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย ประกอบการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี ๒ และงวดท่ี ๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

  ๔. ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของเอกสารทุกฉบับกอนการอนุมัติเงินอุดหนุน

การวิจัยในแตละงวด 

  ๕. การทําบันทึกขออนุ มัติ เบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัยในแตละงวด ตองเรียน

อธิการบดี โดยมีหัวหนาสํานักงานคณบดี  รองคณบดีท่ีกํากับดูแลงานวิจัย และคณบดี ลงนามกํากับ 

ตามลําดับ (คณบดีไดรับมอบอํานาจในการควบคุม ดูแล และอนุมัติการเบิกจายเงินฯ ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๘๗๘/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓) 

  ๖. การดําเนินการวิจัย ควรเปนไปตามกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยตามท่ีกําหนด

ไวในแผนปฏิบัติการวิจัยของโครงการวิจัย ซ่ึงหากผลงานวิจัยใดเสร็จสิ้นกอนกําหนด และขอเบิกเงินงวด

กอนหรือหลังกําหนด ใหนักวิจัยบักทึกชี้แจงตอมหาวิทยาลัยใหทราบ เพ่ือใหอธิการบดีอนุมัติตอไป 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเพ่ิมมาตรการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารการเบิกจาย งบอุดหนุน 

  การวิจัย งบรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 

 ๕.๕ การใชงบประมาณเหลือจายงบลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการใชงบประมาณเหลือจายงบลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบดังกลาวใหหนวยงานระดับคณะเพ่ือใชจายในการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใหหนวยงานดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง และเบิกจาย 

ตามงบประมาณท่ีจัดสรร ดังนี้ 

  ๑. คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ                       

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. คณะวิทยาศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 

  ๕. โรงเรียนสาธิต ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕๐,๐๐ บาท 

มติ กบม. เห็นชอบการใชงบประมาณเหลือจายงบลงทุนจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๖/๒๕๖๓ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ .๐๐ น . 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นายจตุพร  จันทรมา) 

ผูอํานวยการกองกลาง 

(นางกิ่งดาว ปดเปา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
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