
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๙. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๒. อาจารย์นิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๘.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๒๐.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการ) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์บุญฑวรณณ  วิงวอน ประธานหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ 
๒.  รองศาสตราจารย์บุญเหลือ  ใจมโน ประธานหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย 
๓.  รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  ใจมโน อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย 
๔.  รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิต 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราภรณ์   พงศ์พันธุ์พัฒนะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
๘.  อาจารย์ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
๙.  นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
๑๐.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน หัวหน้างานนิติการ 
๑๑.  นางสาวดวงฤดี  สนิทนวน เจ้าหน้าที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การลงพ้ืนที่ขององคมนตรี 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองคมนตรีจะเข้ามาตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการ
ตามพระบรมราโชบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยเน้นประเด็นหลักว่ามหาวิทยาลัยได้ช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างไร  

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๑.๒ การจัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองคมนตรีต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
จัดกิจกรรมวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเน้นออกสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง                    
กับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเตรียมความพร้อมด้วย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๑๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ – ๑๕  

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยไม่มีแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานผลการด าเนินการโครงการประชุมสัมมนา การบริหารและพัฒนางาน
วิชาการให้ทันต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานให้ที่ประชุม    
ทราบถึงผลการด าเนินการโครงการประชุมสัมมนา การบริหารและพัฒนางานวิ ชาการให้ทันต่อสภาวะ                      
ของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เมื่อวันพุธที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๔๕ น.                           
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๔ .๒ การเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก              
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน               
และมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ดังนี้ 

๑) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปฏิบัติหน้าที่การเป็นคนของพระราชา โดยการปกป้อง
พระมหากษัตริย์ 

๒) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ระดับชุมชนท้องถิ่น การน าศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญามาต่อยอดเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัด            
ในระดับพ้ืนที ่

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ รายงานขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบ ซึ่งทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าหนังสือแจ้งไปแต่ละหน่วยงานให้ทราบแล้ว 
ทั้งนี้ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงาน จึงขออนุเคราะห์ผู้บริหารเร่งติดตามด าเนินการดังกล่าว 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๔  ราค าแ อป พ ลิ เค ชั น  Plan your Curriculum (ฟั งก์ ชั่ น ก ารวางแ ผ น               
การลงทะเบียน) จากบริษัทอีแซดเทค จ ากัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงราคาแอปพลิเคชัน Plan your Curriculum (ฟังก์ชั่นการวางแผนการ
ลงทะเบียน จากบริษัทอีแซดเทค จ ากัด ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นว่ายังไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของงานจัดการทรัพย์สิน            
และสิทธิประโยชน์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์                     
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของงานจัดการทรัพย์สินและ                   
สิทธิประโยชน์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๑๐๓๐๑๐๑๒๑ โค ร งก ารด า เนิ น ก ารด้ าน สิ ท ธิ

ป ระโยชน์  (ค่ าจ้ าง เหมาบริ การ
เจ้าหน้าที่และแม่บ้าน) 

๑๓๐,๙๒๐   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๒ ๒๐๒๐๐๒๐๙๓๑๒๑ โค ร งก ารด า เนิ น ก ารด้ าน สิ ท ธิ
ป ระโยชน์  (ค่ าจ้ างเห มาบ ริ ก าร
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน) 

๙,๖๐๐   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๓ ๒๐๒๑๐๓๐๑๐๑๒๑ โค ร งก ารด า เนิ น ก ารด้ าน สิ ท ธิ
ประโยชน์ (ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง) 

๑๐๐,๐๐๐    

๕.๒ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของคณะครุศาสตร์                 

ผู้ ช่ ว ย ศ าสตราจารย์ ป รารถน า โก วิ ท ย างกู ร  ค ณ บ ดี ค ณ ะค รุ ศ าสต ร์                     
ได้ เสนอให้ที่ ป ระชุม พิ จารณ าโครงการที่ จะขอกัน งบประมาณ เหลื่ อมปี ของคณ ะครุศาสตร์                
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
งานวิจัย 

๑ ๒๐๔๑๐๑๐๑๐๑๔๔ โครงการสนับสนุนการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

๔,๕๐๐    

๒ ๒๐๔๑๐๑๐๑๐๒๔๔ โครงการสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรม 
 

๔๙,๘๐๐    



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
๓ ๒๐๒๐๐๑๑๑๐๔๒๑ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและจิต

อาสา  
๒๓,๒๐๐    

๔ ๒๐๒๐๐๑๒๖๑๒๒๑ โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเป็นครู
มืออาชีพและพ่ีเลี้ยงทางวิชาการ 

๒๓,๒๐๐    

๕ ๒๐๒๐๐๑๒๖๑๓๒๑ โค ร งก า ร เข้ า ค่ า ย เพ่ื อ ก า ร ท า
วิทยานิพนธ์ 

๒๙,๕๕๐    

๖ ๒๐๒๐๐๑๒๕๗๑๒๑ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (การท าวิทยานิพนธ์) 

๑๐๘,๖๕๐    

๗ ๒๐๒๐๐๑๒๕๗๒๔๔ โครงการสนั บสนุ นการเผยแพร่
บ ท ความ จากวิ ท ย านิ พ น ธ์ ข อ ง
นั กศึ กษาครุ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

๔๕,๐๐๐    

๘ ๒๐๒๐๐๑๒๖๑๔๒๑ โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ๑๖,๐๐๐    
๙ ๒๐๒๐๐๑๒๕๗๓๒๑ โครงการบริหารจัดการหลักสูตรและ

การสอน 
๓๓,๓๘๐    

๑๐ ๒๐๒๐๐๑๒๕๗๕๒๑ โค รงการฝึ กป ฏิ บั ติ ก ารสอ น ใน
สถานศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (ค.ม.) 

๕๖,๙๘๖    

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
๑๑ ๒๐๒๐๐๑๒๕๔๗๒๑ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (ค.ม.) 
 

๓๘,๓๐๐    

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๑๒ ๒๐๒๐๐๑๒๕๕๘๒๑ กิ จกรรมหลั กการเรี ยนการสอน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
๑๒๘,๙๐๐    

๑๓ ๒๐๒๐๐๑๒๕๖๒๒๑ กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  ส าขาวิ ช าการบ ริ ห าร
การศึกษา (ค.ม.) (การด าเนินการสอบ

๒๐,๐๐๐    



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

โครงร่างวิทยานิพนธ์) 
๑๔ ๒๐๒๐๐๑๒๕๖๕๒๑ กิจกรรมการประชุมสัมมนาผู้บริหาร

การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่
เป็นพ่ีเลี้ยง 

๑๕,๐๐๐    

๑๕ ๒๐๒๐๐๑๒๕๖๖๒๑ โครงการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารการศึกษา 

๖๘,๐๐๐    

๑๖ ๒๐๒๐๐๑๒๕๖๗๒๑ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวโน้มการบริหารการศึกษาในยุค
ดิจิทัลและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ 

๒๐,๐๐๐    

๑๗ ๒๐๒๐๐๑๒๕๖๘๒๑ กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร                
ถอดบทเรียน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้            
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ               
การบริหารการศึกษา 

๑๐,๐๐๐    

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
๑๘ ๒๐๒๐๐๒๐๙๔๕๒๑ งบบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู 
๖๙๓,๗๐๐    

๑๙ ๒๐๒๐๐๒๐๓๐๓๔๔ ทุนอุดหนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ส าหรับอาจารย์ 

๑๐,๐๐๐    

๒๐ ๒๐๒๐๐๑๒๕๙๔๒๑ โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ๖๒๙,๔๐๐    
๒๑ ๒๐๒๐๐๑๐๒๐๓๒๑ โครงการประชุ มอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
๓,๐๐๐    

๒๒ ๒๐๒๐๐๑๑๔๑๖๒๑ โครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ กิจกรรมเสริม
ทักษะการบริหารการจัดการชั้นเรียน 

๓๐,๐๐๐    

๒๓ ๒๐๒๐๐๑๑๔๑๗๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ICT Literacy  

๓๐,๐๐๐    

๒๔ ๒๐๒๐๐๑๑๔๑๘๒๑ โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

๒๕,๐๐๐    



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๘ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

๒๕ ๒๐๒๐๐๑๑๔๑๙๒๑ โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่  ๑ 
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพครู 

๒๕,๐๐๐    

๒๖ ๒๐๒๐๐๑๑๔๒๐๒๑ โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่  ๑ 
กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และความเป็นไทย 

๒๕,๐๐๐    

๒๗ ๒๐๒๐๐๑๑๔๒๑๒๑ โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่  ๑ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกีฬาและ
นันทนาการ 

๓๕,๐๐๐    

๒๘ ๒๐๒๐๐๑๑๔๒๒๒๑ โครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่  ๑ 
กิ จกรรมเสริมสร้ างสุ ขภาวะการ
ป้องกันโรค และเพศศึกษา 

๒๕,๐๐๐    

๓๐ ๒๐๒๐๐๑๐๓๐๕๒๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๓ 

๒๕,๐๐๐    

๕.๓ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของคณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของคณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๐๐๑๒๕๑๕๒๑ สนับสนุนและส่ งเสริมการพัฒนา

ระบบและกลไกการจัดการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

๔๑๑,๔๘๘   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๙ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

ปฏิบัติงาน, ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ) 

๒ ๒๐๒๐๐๒๐๙๑๒๒๒ สนับสนุนและส่ งเสริมการพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ค่าโทรศัพท์) 

๑,๖๓๐.๕๘   เบิกจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๓ ๒๐๒๐๐๒๐๙๑๑๒๑ สนับสนุนและส่ งเสริมการพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ค่าจัดประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ) 

๖๗,๓๒๑.๕๕   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๔ ๒๐๒๐๐๑๒๕๒๔๒๑ (กศ.บป.) สนับสนุนและส่งเสริมการ
พั ฒ น าระบ บ และกล ไกการจั ด
การศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ค่าตอบแทนการสอน, ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน) 

๙๙,๔๕๐   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕ ๒๐๒๐๐๑๒๕๒๕๒๑ (กศ.บป.) สนับสนุนและส่งเสริมการ
พั ฒ น าระบ บ และกล ไกการจั ด
การศึ กษา สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร์ 
(ค่าตอบแทนการสอน, ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน) 

๓๐๐,๕๐๐   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๖ ๒๐๒๐๐๑๒๕๔๓๒๑ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

๑๖,๖๙๐   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕ .๔  พิ จ า ร ณ า โ ค ร ง ก า ร ที่ จ ะ ข อ กั น ง บ ป ร ะ ม า ณ เห ลื่ อ ม ปี ข อ ง                         
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร            
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๑๐๒๐๙๑๗๒๒ สนั บสนุ นการพัฒนาการบริหาร

จัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร     
(ค่าโทรศัพท์) 

๒,๗๙๘.๐๒   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒ ๒๐๒๑๐๒๐๙๑๙๒๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๒๐,๐๐๐   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕.๕ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๑๐๑๒๕๔๕๒๑ กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียน

กานสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 

๙,๐๐๐    

๒ ๒๐๒๑๐๒๐๙๑๐๒๑ โครงการเตรียมความพร้อมประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๙,๐๐๐    

๓ ๒๐๔๐๐๑๐๔๐๒๔๔ ทุนสนั บสนุนงานวิ จัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา 

๑,๘๐๐    

๔ ๒๐๔๐๐๑๐๔๐๓๔๔ ทุนสนั บสนุนงานวิ จัย สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

๑๘,๓๖๐    

๕ ๒๐๔๐๐๑๐๔๐๔๔๔ ทุนสนั บสนุนงานวิ จัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖,๓๐๐    

๖ ๒๐๔๐๐๑๐๔๐๕๔๔ ทุนสนั บสนุนงานวิ จัย สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

๓,๐๐๐    

๗ ๒๐๔๐๐๑๐๔๐๘๔๔ ทุนสนั บสนุนงานวิ จัย สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน 

๙,๐๐๐    



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๑ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

๘ ๒๐๔๐๐๑๐๔๐๙๔๔ ทุนสนั บสนุนงานวิ จัย สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ 

๓,๖๐๐    

๙ ๒๐๔๐๐๑๐๔๑๘๔๔ ทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๙๘,๑๐๐    

๑๐ ๒๐๒๑๐๒๐๙๑๑๒๑ จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓๗,๖๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑๑ ๒๐๒๐๐๒๐๑๑๔๒๑ โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะ
ท า ง วิ ช า ชี พ  ส า ข า วิ ช า ก า ร
อุตสาหกรรมศิลป์ 

๑๓,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๕.๖ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของส านักวิทยบริการ                 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑  กิ จ ก ร รม จั ด ซื้ อ วั ส ดุ  ว ารส าร /

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โสตทัศนวัสดุ 
   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๒  โค ร งก า ร อ บ ร ม ทั ก ษ ะ สื บ ค้ น
สารสนเทศ 

   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๓  กิ จ ส่ ง เส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต บ ท เรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๔  จัดอบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา
และทันสมัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕  กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการ    เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๒ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

ให้บริการศูนย์วิทยบริการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๖  กิจกรรมบริหารจัดการส านักงานและ
สนับสนุนงานประกันคุณภาพ 

   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

๕.๗ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี  (โครงการวิจัย เรื่อง                    
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมบ้านแม่ปุง ต าบลน้ าโจ้             
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการการวิจัย เรื่อง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมบ้านแม่ปุง ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมบ้านแม่ปุง ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

๕.๘ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี (โครงการวิจัย เรื่อง บทบาท
และการปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง                   
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๑๖,๐๕๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง
บทบาทและการปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๑๖,๐๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีโครงการวิจัย เรื่อง บทบาทและการปฏิบัติงาน              
ด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง                    
วงเงิน ๑๖,๐๕๐ บาท 

๕.๙ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี (โครงการวิจัย เรื่อง ขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพแบบบูรณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย                 
เรื่อง ขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบบูรณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุต าบลนิคมพัฒนา              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๓ 

 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วงเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง ขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบ
บูรณาการ โดยธรรมนูญสุขภาวะชุมชนของผู้สูงอายุต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง วงเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท 

๕.๑๐ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี (โครงการย่อยที่  ๒             
เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการย่อยที่ ๒             
เรื่อง แนวทาง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการย่อยที่ ๒ เรื่อง แนวทางการพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องงอก กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕.๑๑ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย               
เรื่อง การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ าพริกลาบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนน้ าพริกลาบบ้านน้ าจ า ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย           
เรื่อง การเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ าพริกลาบเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนน้ าพริกลาบบ้านน้ าจ า ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง วงเงิน ๔๐ ,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ น้ าพริกลาบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
น้ าพริกลาบบ้านน้ าจ า ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง วงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๔ 

 

๕.๑๒ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี (โครงการวิจัยเรื่อง
การศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยขยับกล้ามเนื้อส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง
การศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพ่ือช่วยขยับกล้ามเนื้อส าหรับผู้ สูงอายุ ต าบลน้ าโจ้ อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อช่วยขยับกล้ามเนื้อส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลน้ าโจ้ อ า เภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕.๑๓ พิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคดิจิทัล-VLEARN 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ป รีช า โพธิ์ แพ ง ผู้ อ าน วยการส านั กวิท ยบริการ               
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนแพลตฟอร์ม              
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคดิจิทัล -VLEARN รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในการสนับสนุนแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ยุคดิจิทัล-VLEARN  

๕ .๑ ๔  พิ จ า รณ าย ก เว้ น ค่ า บ า รุ ง ก า รศึ ก ษ า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ใน โค ร งก า ร                            
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาแก่นักศึกษา            
ในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีอีกครั้ง เนื่องจากไม่มีหนังสือรับรองหรือแบบตอบรับการเป็นนักศึกษาทุน
ดังกล่าว 

มติ กบม. มอบให้คณบดีคณะครุศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๕ 

 

๕.๑๕ ขอติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค่าอัตโนมัติ (Vending Machine) 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ป ริ เยศ สิทธิส รวง ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณ า                
การขอติดตั้ งตู้ จ าหน่ายสินค่าอัตโนมัติ  (Vending Machine) ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๙ ตู้ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค่าอัตโนมัติ 
(Vending Machine) ดังนี้ 

๑) อาคารโอฬาร จ านวน ๑ ตู้ 
๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน ๑ ตู้ 
๓) หอพักบุคลากร จ านวน ๒ ตู้ 
๔) หน้าโรงอาหารทิพย์ธัญญา จ านวน ๑ ตู้ 
๕) อาคารบริการวิชาการ จ านวน ๑ ตู้ 
๖) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และครุศาสตร์ จ านวน ๑ ตู้ 
๗) หอพักนักศึกษา ๑ จ านวน ๑ ตู้ 
๘) หอพักนักศึกษา ๒ จ านวน ๑ ตู้ 

มติ กบม. เห็นชอบให้ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค่าอัตโนมัติ (Vending Machine) ตามข้อเสนอแนะ            
ของที่ประชุม 

๕.๑๖ แนวทางการจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ป ริ เยศ สิทธิส รวง ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณ า                
แนวทางการจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มีการต่อสัญญาจ้างเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๖๐ ปีตามล าดับ และให้ก าหนดเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้ง 

มติ กบม. ใหน้ าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

๕.๑๗ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าร่างแผนกลยุทธ์เครือข่าย
หน่วยงานให้บริการ SMEs จังหวัดล าปาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ให้บริการ SMEs 

ประธาน ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณ าเข้ าร่วมสัมมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ                    
“การจัดท าร่างแผนกลยุทธ์เครือข่ายหน่วยงานให้บริการ SMEs จังหวัดล าปาง” ภายใต้โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ ให้บริการ SMEs ในวันอังคารที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.             
ณ โรงแรมเวียงลคอร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๗.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๖ 

 

มติ กบม. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าร่างแผนกลยุทธ์
เครือข่ายหน่วยงานให้บริการ SMEs จังหวัดล าปาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา             
ผู้ให้บริการ SMEs 

๕.๑๘ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ              
ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ า รณ า โค ร งก ารที่ จ ะ ขอกั น งบ ป ระม าณ เห ลื่ อ ม ปี ข อ ง ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์                  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๑๐๒๐๙๐๑๒๑ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕,๐๐๐   เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๕.๑๙ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๙.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๐๐๑๐๒๐๒๔๔ (เพ่ิมเติม) โครงการวิจัยในชั้นเรียน ๕,๐๐๐    
๒ ๒๐๒๐๐๑๑๔๑๔๒๑ (เพ่ิมเติม) โครงการน านักศึกษาและ

คณาจารย์ ร่ วมน าเสนอบทความ
วิชาการ/บทความวัย/โมเดลธุรกิจ/
โมเดลวิจัย/สนับสนุนการตี พิมพ์/
ลงทะเบี ยน ในที่ ป ระชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๔๗,๘๗๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๓ ๒๐๒๐๐๑๑๔๑๕๔๔ (เพ่ิมเติม) อุดหนุน – โครงการน า
นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมน าเสนอ
บทความวิชาการ/บทความวิจัย/

๑๕,๔๕๗   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๗ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

โมเดลธุรกิจ/โมเดลวิจัย/สนับสนุนการ
ตี พิ ม พ์ /ลงทะเบี ยน ในที่ ป ระชุ ม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔ ๒๐๒๐๐๑๒๔๑๑๒๑ (เพ่ิมเติม) โครงการส ารวจความพึง
พอใจผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 

๑๐,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๕ ๒๐๒๐๐๑๒๕๘๗๒๑ โครงการพัฒนาและสนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอน 

๔,๖๑๔    

๖ ๒๐๒๐๐๑๒๕๙๐๒๑ (เพ่ิมเติม) ค่าตอบแทนการสอน -
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

๑๐๗,๒๕๐    

๗ ๒๐๒๐๐๑๒๕๙๑๒๑ (เพ่ิ ม เติ ม ) ด า เนิ น งาน เกี่ ย วกั บ
วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้ าอิสระ - 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

๑๗๒,๗๕๗.๗๙   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๘ ๒๐๒๐๐๑๒๖๒๙๒๑ (เพ่ิมเติม) โครงการบริหารจัดการ
ความ เสี่ ย งทางการเรี ยนและให้
ค า ป รึ ก ษ า  ต ล อ ด จ น ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษา
ปริญญาเอก 

๓๐,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๙ ๒๐๒๐๐๑๒๖๓๐๒๑ (เพ่ิ มเติ ม ) โครงการเพ่ิ มสรรถนะ
ท างก ารวิ จั ย ด้ าน ก ารจั ด ก าร  : 
เครื่องมือวิจัยชั้นสูง 

๓๐,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐ ๒๐๒๐๐๑๒๖๓๑๒๑ (เพ่ิ ม เติ ม ) โครงการเสริ มทั กษะ
นักศึกษานานาชาติ 

๓๐,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑๑ ๒๐๒๐๐๒๐๑๒๐๔๔ (เพ่ิมเติม) โครงการวิจัยของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (ปร.ด.) การจัดการ 

๑๓๕,๐๐๐    

๑๒ ๒๐๒๐๐๒๐๑๒๑๒๑ (เพ่ิมเติม) โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สั มมนาทางวิ ชาการและ
วิชาชีพ 
 

๑๑,๒๓๐    



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๘ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

๑๓ ๒๐๒๐๐๒๐๙๓๙๓๑ (เพ่ิมเติม) ครุภัณฑ์ – โครงการบริหาร
และจัดการหลักสูตร ปร.ด. (การ
จัดการ) 

๑๗,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑๔ ๒๐๒๐๐๒๐๙๔๐๒๑ (เพ่ิมเติม) โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการ) 

๖๘,๕๒๕   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑๕ ๒๐๒๐๐๒๐๙๔๑๒๒ (เพ่ิ ม เติ ม ) ค่ าส าธารณู ป โภ ค  – 
โครงการบริหารและจัดการหลักสูตร 
ปร.ด. (การจัดการ) 

๕,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๕.๒๐ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
(กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒๐.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๐๐๑๑๔๑๓๔๔ (งบ อุ ดหนุ น ) โครงการน า เสนอ

ผ ล งาน วิ จั ย ทั้ ง ร ะดั บ ช าติ แ ล ะ
นานาชาติของคณาจารย์และนักศึกษา 

๔๒,๐๙๒    

๒ ๒๐๒๐๐๑๒๕๘๒๒๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ ใช้
บัณฑิต 

๕,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๓ ๒๐๒๐๐๑๒๕๘๓๒๑ โครงการบริหารและจัดการ หลักสูตร 
กจ.ม. (การจัดการ) 

๔๖,๗๐๗.๕๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๔ ๒๐๒๐๐๑๒๕๘๔๒๑ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

๓๓,๙๗๐    

๕ ๒๐๒๐๐๑๒๕๘๕๔๔ โครงการวิจัยในชั้นเรียน ๕,๐๐๐    

๖ ๒๐๒๐๐๑๒๕๙๒๒๑ (เพ่ิมเติม) ค่าตอบแทนการสอน -          
ป.โท โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

๙,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๙ 

 

ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

๗ ๒๐๒๐๐๑๒๕๙๓๒๑ ค้นคว้าอิสระ - ป.โท โครงการพัฒนา
และสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

๕๕,๙๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๘ ๒๐๒๐๐๑๒๖๑๕๒๑ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม ่

๕,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๙ ๒๐๒๐๐๑๒๖๒๘๒๑ โครงการ Work Shop เครื่องมือวิจัย ๑๐,๗๖๔   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐ ๒๐๒๐๐๑๒๖๓๒๒๑ (เพ่ิ ม เติ ม ) โครงการเส ริ มทั กษะ
นักศึกษานานาชาติ 

๑๐,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๑๑ ๒๐๒๐๐๒๐๙๔๒๒๑ (เพ่ิมเติม) โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตร (กจ.ม.)  

๔๗,๔๕๐    

๑๒ ๒๐๓๑๐๑๐๑๐๑๒๑ (เพ่ิมเติม) โครงการบริการวิชาการ 
เรื่องภูมิปัญญาจากนักศึกษาชาวจีนสู่
ชุมชนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

๕.๒๑ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย            
เรื่อง คุณภาพในการตัดสินใจทางการบัญชีบริหารและความอยู่รอดของกิจการของบริษัทจดทะเบียน             
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย                
เรื่อง คุณภาพในการตัดสินใจทางการบัญชีบริหารและความอยู่รอดของกิจการของบริษัทจดทะเบียน            
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพในการตัดสินใจ
ทางการบัญชีบริหารและความอยู่รอดของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๒๒ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                  
เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านทุ่งขาม ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคาจังหวัดล าปาง 
วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย               



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๐ 

 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านทุ่งขาม ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคาจังหวัดล าปาง                
วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่บ้านทุ่งขาม ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคาจังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒๓ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์บนจานเซรามิค ผ่านแนวความคิดลวดลายธรรมชาติพื้นที่ต าบล
ชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย                
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์บนจานเซรามิค ผ่านแนวความคิดลวดลายธรรมชาติพ้ืนที่ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงาน
หัตถศิลป์บนจานเซรามิค ผ่านแนวความคิดลวดลายธรรมชาติพื้นที่ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒๔ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกั นงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย               
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขาม ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขาม ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขาม ต าบลใหม่พัฒนา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง                 
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒๕ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย           
เรื่อง การสร้างกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ผ่านงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้เสริม วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๑ 

 

เรื่อง การสร้างกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ผ่านงานศิลปะเพ่ือสร้างรายได้เสริม วงเงิน ๓๐ ,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างกลุ่มอาชีพ             
ของผู้สูงอายุ ผ่านงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้เสริม วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒๖ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย              
เรื่อง การเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์เซรามิคผ่านสื่อสานสนเทศของผู้ประกอบการเซรามิคขนาดเล็ก             
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การเพ่ิมมูลค่างานสร้างสรรค์เซรามิคผ่านสื่อสานสนเทศของผู้ประกอบการเซรามิคขนาดเล็ก             
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์
เซรามิคผ่านสื่อสานสนเทศของผู้ประกอบการเซรามิคขนาดเล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒๗ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่  ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๒ 

 

๕.๒๘ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย            
เรื่อง ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา : บทบาทและการด ารงอยู่ในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม 
ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา : บทบาทและการด ารงอยู่ในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม 
ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา : 
บทบาทและการด ารงอยู่ในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

๕.๒๙ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย               
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ในกองก ากับ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ในกองก ากับ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบ           
การประชุมหมายเลข ๕.๒๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม            
แนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน               
ในกองก ากับ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๓๐ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย               
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่าน MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดล าปาง วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนการอ่าน MIA เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดล าปาง วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓๐.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๓ 

 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน
การอ่าน MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัด
ล าปาง วงเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 

๕.๓๑ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิ จัย             
เรื่อง การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการสอน วิชาวิทยาการค านวณโดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงท่ี ๑ จังหวัดล าปาง วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการสอน วิชาวิทยาการค านวณโดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงที่ ๑ จังหวัดล าปาง วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการจัดการสอน วิชาวิทยาการค านวณโดยใช้โปรแกรมอันปลั๊กส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาช่วงที่ ๑ จังหวัดล าปาง วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท 

๕.๓๒ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันจ าลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดล าปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันจ าลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดล าปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน    
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
จ าลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดล าปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน                    
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท 

๕.๓๓ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย               
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคน 
ในการเตรียมตัวสู่วัยชรายุค ๔.๐ วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคน                                   



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๔ 

 

ในการเตรียมตัวสู่วัยชรายุค ๔.๐ วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
ฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคน ในการเตรียมตัว 
สู่วัยชรายุค ๔.๐ วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท 

๕.๓๔ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                
เรื่อง การพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์  ของข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ ของข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
บนพ้ืนฐานทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ ของข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษ บนพื้นฐานทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๓๕ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย               
เรื่อง การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ล าปาง เขต ๒ วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะครู            
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ล าปาง เขต ๒ วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ล าปาง เขต ๒ วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๕ 

 

๕.๓๖ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                 
เรื่อง การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๗,๐๐๐ 
บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์
การอ่านในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๓๗ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย            
เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการแบบองค์รวม เขตลุ่มน้ าจาง          
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการแบบองค์รวม เขตลุ่มน้ าจาง          
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการแบบองค์รวม เขตลุ่มน้ าจาง อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

๕.๓๘ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่ อมปี   (โครงการวิจัย                
เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ            
โดยใช้สื่อสภาพจริงในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางวงเงิน ๘,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ            
โดยใช้สื่อสภาพจริงในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางวงเงิน ๘,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๘.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๖ 

 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ  โดยใช้สื่อสภาพจริง        
ในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางวงเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

๕.๓๙ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                     
เรื่อง การพัฒนาสรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงของครู โดยใช้เทคโนโลยี
ร่วมแรงรวมพลัง วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาสรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงของครู โดยใช้เทคโนโลยี             
ร่วมแรงรวมพลัง วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสรรถนะการสร้าง
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงของครู โดยใช้เทคโนโลยีร่วมแรงรวมพลัง             
วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท 

๕.๔๐ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                 
เรื่อง การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกส าหรับวัยกลางคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค ๔.๐ 
วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกส าหรับวัยกลางคน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค ๔.๐               
วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวก
ส าหรับวัยกลางคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค ๔.๐ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๔๑ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                 
เรื่อง การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์                
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มชาติ พันธุ์                
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๔๑.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๗ 

 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

๕.๔๒ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                 
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดดิ้ง ส าหรับข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดดิ้ง ส าหรับข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น               
จังหวัดล าปาง วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่ง
โค้ดดิ้ ง ส าหรับข้าราชการครู โครงการผลิตครู เพื่ อพัฒนาท้องถิ่น  จังห วัดล าปาง             
วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

๕.๔๓ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                  
เรื่อง การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การใช้กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๔๔ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                     
เรื่อง การพัฒนารูปแบบเสริมสมรรถนะครู โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเองเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับครูสังกัดในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปางเขต ๑ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนารูปแบบเสริมสมรรถนะครู โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเองเพ่ือเสริมสร้าง



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๘ 

 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับครูสังกัดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปางเขต ๑ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเสริม
สมรรถนะครู  โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถ              
ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับครูสังกัดในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปางเขต ๑ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 

๕.๔๕ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                   
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายส าหรับวัยกลางคน เพื่อเข้าสู่วัยชรา
ยุค ๔.๐ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายส าหรับวัยกลางคน เพ่ือเข้าสู่วัยชรายุค 
๔.๐ วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร              
การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายส าหรับวัยกลางคน เพื่อเข้าสู่วัยชรายุค ๔.๐           
วงเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 

๕.๔๖ พิจารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                  
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกริทของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง             
วงเงิน ๑๒,๐๕๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมกริทของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง             
วงเงิน ๑๒,๐๕๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกริทของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วงเงิน ๑๒,๐๕๐ บาท 

๕.๔๗ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย          
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ส าหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒๙ 

 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับครู
ปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๔๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ       
การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับครูปฐมวัย         
ในศตวรรษที่ ๒๑ วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 

๕.๔๘ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                  
เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณส าหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก 
วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณส าหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก           
วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด          
เชิงค านวณส าหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก                     
วงเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท 

๕.๔๙ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                
เรื่อง การรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาในรายวิชาวิทยาการค านวณ
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาในรายวิชาวิทยาการค านวณ            
เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วงเงิน ๘ ,๗๕๐ บาท               
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การรูปแบบการเรียน            
การสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญาในรายวิชาวิทยาการค านวณเพื่อส่งเสริมทักษะ
การแก้ปัญหาส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วงเงิน ๘,๗๕๐ บาท 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๓๐ 

 

๕.๕๐ พิ จารณาโครงการที่ จะขอกันงบประมาณ เหลื่ อมปี  (โครงการวิจัย                
เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาสรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต ๑ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย              
เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาสรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต ๑ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาทรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๕๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทาง             
การพัฒนาสรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
ล าปาง เขต ๑ วงเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๕๑ ขอเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาขอเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์
บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ น าเสนอการขอเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ให้ที่ประชุมพิจารณา              
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าอัตราสัดส่วนของอาจารย์              
ต่อนักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จึงไม่อนุญาต             
ให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. ไม่อนุญาตให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๓๑ 

 

๕.๕๒ ขอเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง) 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาขอเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์
บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ น าเสนอการขอเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ให้ที่ประชุมพิจารณา              
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสังเกตว่าอัตราสัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จึงไม่อนุญาตให้เปิด
เรียนภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. ไม่อนุญาตให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๕.๕๓ ขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต            
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร      
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุม              
ให้รองศาสตราจารย์บุญเหลือ ใจมโน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์บุญเหลือ ใจมโน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย น าเสนอการขออนุญาตเปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย              
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสังเกตว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย อัตราสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จึงไม่อนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๓๒ 

 

มติ กบม.  ๑. ไม่อนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย        
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. อนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๕๔ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอ                 
ให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๕๕ พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปีของหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต (บช.ม.) คณะวิทยาการจัดการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕๕.๑ 

มติ กบม.  
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน ผลการพิจารณา หมายเหตุ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
๑ ๒๐๒๐๐๑๒๕๘๘๒๑ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน 
๗๕,๒๐๐   ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ ประเด็นการจัดนิทรรศการน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประธานได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงประเด็นการจัดนิทรรศการน าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๑.๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ารัฐมนตรีจะลงพ้ืนที่ตรวจและติดตามการด าเนินโครงการตามพระบรม          
ราโชบาย ๓ เรื่อง ดังนี้ 

 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๓๓ 

 

๑) วิจัยและนวัตกรรม 
๒) แผนยุทธ์ศาสตร์ท้องถิ่น 
๓) โครงการจ้างงาน อว.  

มติ กบม. รับทราบ  

๖.๒ ระบบการรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานใช้ระบบการรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการจัดส่ง 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทดลองใช้ก่อน 

มติ กบม. เห็นชอบให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทดลองใชร้ะบบการรับ – ส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อน 

๖.๓ ก าหนดการประเมินมหาวิทยาลัย 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ป ริตต์  ส ายสี  รองอธิการบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษ า                    
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการประเมินมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หน่วยงาน หมายเหตุ 
๑ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น. คณะครุศาสตร์ ข อ ให้ ท า งค ณ ะ ได้ จั ด เต รี ย ม

กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ๓ 
กลุ่ม ดังนี้  
๑) ตัวแทนคณาจารย์ (ผู้บริหาร/
ประธานสาขาวิชา) จ านวน ๒ ท่าน  
๒) ตัวแทนนักศึกษาและตัวแทน
บุคลากรสายสนับสนุน 
๓) บุคคลภายนอก (ผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้แทนศิษย์เก่า/ผู้แทนชุมชน) 

๒ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการ 
๓ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๖ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น. ส านักงานอธิการบดี 
๗ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓.๐๐ น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ 
๙ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓.๐๐ น. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑๐ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๑ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิใน               

สภามหาวิทยาลัยและประธาน          
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

ห้องประชุม 
ชั้น ๑๐ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันศุกร์ที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๓๔ 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หน่วยงาน หมายเหตุ 
๑๒ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น. สัมภาษณ์อธิการบดี/รองอธิการบดี/ 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ห้องประชุม 

ชั้น ๑๐ 
๑๓ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๑.๐๐ น. สัมภาษณ์คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย์/

ส านัก 
ห้องประชุม 

ชั้น ๑๐ 

ทั้งนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูลในแบบติดตามประเมินผล            
การบริหารของอธิการบดี  คณบดี และผู้บริหารหน่วยงาน จึงขอให้คณบดีช่วยติดตามแบบติดตาม
ประเมินผลดังกล่าว เพ่ือประมวลผลในล าดับต่อไป 

มติ กบม. รับทราบ 

๖ .๔ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (นายจตุพร  จันทรมา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้บนัทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้บันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


