
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๐. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๓. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์เจษฎา ทองสุข ผู้แทนผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ   
๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือภารกิจ) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
   และสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร  จันทรมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
๒.  นายบรรจง  สมศรี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๓.  นางบุญรักษา  ปัญญายืน นักวิชาการศึกษา 
๔.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน หัวหน้างานนิติการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๘ – ๑๕  

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๓ 

 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ รายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓             
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๓                            
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๔ รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓          



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๔ 

 

ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 
การประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตร
มาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๓                   
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔ .๗ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓          
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๓                         
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔ .๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
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๔.๙ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๑๑  รายงานผลตามตั วชี้ วัดของแผนปฏิบั ติ งาน  ประจ าปี งบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            
ได้ แจ้ งให้ที่ ป ระชุมทราบถึงรายงานผลตามตั วชี้ วัดของแผนปฏิบั ติ งาน  ประจ าปี งบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ งานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อ าเภอลี้ “ฮ่วมฮีต
ฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ ๒” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณั ฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
อ าเภอลี้ “ฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ ๒” ในอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๔.๑๓ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ฑิฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้            
ที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓               
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้           
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส
ที่ ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้          
ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓              
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓              
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ                
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พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๘ รายงานสรุปปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๙ การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)”             
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เข้าร่วมเครือข่าย EDUROAM 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและ
กิจการพิเศษ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเข้าร่วมเครือข่าย EDUROAM รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๑ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นของ
หน่วยงาน 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงหนั งสือส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่  ทปอ.มรภ.๑๖๗/๒๕๖๓                     
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นของ
หน่วยงาน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๘ 

 

๔.๒๒ การด าเนินงานเกี่ยวกับของที่ ระลึกงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์             
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินเกี่ยวกับของที่ระลึกงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ซ่ึงมีของทีร่ะลึกท้ังหมด ๓ อย่าง คือ ๑) เสื้อพ้ืนเมือง ๕๐ ปี ๒) เสื้อยืด ๓) แก้วเก็บความเย็น  

ทั้งนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกแบบเสื้อพ้ืนเมืองให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรหญิง 
และบุคลากรชาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ผู้บริหาร เลือก แบบที่ ๑ 
๒. บุคลากรหญิง เลือก แบบที่ ๑ 
๓. บุคลากรชาย เลือก แบบที่ ๑ 

มติ กบม. รับทราบ ให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๔.๒๓ ก าหนดการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

นายบรรจง สมศรี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
ก าหนดการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยผู้บริหารและคณาจารย์สวมครุยวิทยฐานะหรือชุดสุภาพ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑ 

ในการนี้ ที่ประชุมเสนอแนะว่าเห็นควรให้ผู้บริหารและคณาจารย์สวมชุดปกติขาว 

มติ กบม. รับทราบ ให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๔.๒๔ ก าหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓    

นายบรรจง สมศรี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
ก าหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓           
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมเดินขบวนเกียรติยศสวมชุดปกติขาว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

 

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๙ 

 

๔.๒๕ การเตรียมรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึง การเตรียมรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                         
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ต่างประเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ข้อ ๔ (ข) แยกเก็บค่าธรรมเนียมบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอก 
๒. ยกเว้นค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรีก่อน ให้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม                 

เมื่อได้รับทุน 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง  
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคณะกรรมการหรือของผู้ปฏิบัติหน้าที่
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ต่างประเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคณะกรรมการหรือของผู้ปฏิบัติหน้าที่
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  
การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนเพ่ิมค านิยามและ
ตรวจสอบค าผิดอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการโดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที ่๓ 

๕.๖ พิจารณาอนุมัติยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าในการเสนอสภามหาวิทยาลัย            
เพ่ือพิจารณาการยุบกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ด าเนินการตามความข้อ ๑๕ และข้อ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๑ 

 

๑๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ  กบม. เห็นชอบในหลักการยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยให้ มี                
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๗ ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอให้          
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ  กบม. เห็นชอบในหลักการขออนุ มัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

๕.๘ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณ ารายงาน ผลการด าเนิ นงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปี งบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโดยหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๙ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโดยหลักการโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

๕.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๒ 

 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

อาจารย์ทิพรัตน์ ฑิฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๑๓ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการสถาบันวิจัย            
และพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๑๔ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๓ 

 

๕.๑๕  รายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบั ติ งาน  ประจ าปี งบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เสนอให้          
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส        
ที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๑๖ การเข้าสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเข้าสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

ที่ประชุมพิจารณ าแล้วว่ายั งไม่ เห็นควรเข้าร่วม ระบบการประเมินของ             
U – Multirank  

มติ กบม. ไม่เห็นชอบ การเข้าสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank 

๕.๑๗ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๑๘ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๔ 

 

๕.๑๙ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๒๐ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๒๑ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

๕.๒๒ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๕ 

 

๕.๒๓ พิจารณาอนุมัติงบรายได้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบรายได้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการอนุมัติงบรายได้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 

๕.๒๔ พิจารณาก าหนดเวลาการรับเอกสารเบิกจ่ายเพื่อท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 
และการจัดท าข้อหลักผู้ขาย งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้          
ที่ประชุมพิจารณาก าหนดเวลาการรับเอกสารเบิกจ่ายเพ่ือท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และการจัดท าข้อหลัก
ผู้ขาย งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๓รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการก าหนดเวลาการรับเอกสารเบิกจ่ายเพื่อท าใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (PO) และการจัดท า
ข้อหลักผู้ขาย งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๖๓ 

๕.๒๕  รายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบั ติ งาน  ประจ าปี งบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ส านักงานอธิการบดี 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
สรุปรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ส านักงาน
อธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโดยหลักการรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ ส านักงานอธิการบดี 

๕.๒๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย
การวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ต่างประเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง         
ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑ 

ที่ประชุมเสนอแนะว่าเห็นควรปรับแก้เนื้อความให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น            
โดยมอบให้งานนิติการช่วยตรวจสอบและกลั่นกรองอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบในหลกัการโดยให้มีการด าเนินการตามเสนอแนะของท่ีประชุม 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๖ 

 

๕.๒๗ พิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ตามที่ได้ให้แต่ละคณะเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓   
แล้วนั้น ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้แต่ละคณะพิจารณาและน าส่งข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง โดยก าหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

มติ กบม. เห็นชอบ แนวทางการปฏิบตัิตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

๕.๒๘ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาแผนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๒๘.๑ 

ทีป่ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้เพ่ิมอันดับสาขาวิชาที่สมัครในรอบโควตา ให้มีอันดับที่ ๒ ด้วย 
๒. ให้มีการปรับชื่อรอบของการรับสมัคร โดยมอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศ

สัมพันธ์ด าเนินการ 
๓. ให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการสมัครจากเดิม ๓๐๐ บาท ลดเหลือ ๒๐๐ บาท 

และให้ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคารออนไลน์ หรือ Internet Banking เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สมัคร 

๔. การปรับเกณฑ์การรับสมัครหรือคัดเลือก โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีผู้สมัครน้อย 
มอบให้แต่ละคณะส่งข้อมูลให้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๕. ให้มีการปรับวิธีการรับสมัคร การส่งเอกสารและการตัดเลือกโดยใช้ระบบ
ออนไลน์ทั้งหมด  

๖. ให้คณะวางแผนก าหนดออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียน           
ต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อน และแจ้งข้อมูลมายังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มติ กบม. เห็นชอบโดยให้มีการด าเนินการตามเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น .                   
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๓.๐๐ น.    
 
 
 
 (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (นายจตุพร  จันทรมา)    
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการกองกลาง    
 ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้บันทึกการประชุม    
 

 
 
 
 (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


