
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 

วันพุธที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. อาจารย์นุสรา  แสงอร่าม ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  ทองธานี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๔.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 

ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
๕. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
๒. นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน 
๓.  นางนันทพร บุตรน้อย  นักตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
โดยมีนายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการด าเนินการตามระเบียบวาระ              
การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ซึ่งก าหนดไว้ในระหว่าง               
วันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ดังนี้ 

- ซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

- ซ้อมใหญ่และพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓               
ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

- รับจริง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๓ 

 

๑.๒ การมาตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการมาตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรี                   
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนดการมาตรวจเยี่ยมในวันศุกร์              
ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๓ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล              
๑ มหาวิทยาลัย)  

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพ่ือสนับสนุนการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่               
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับการจัดสรรจ านวน ๘๐ คน 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ เมื่อจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑๐ - ๑๕ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยไม่มีแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษานักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐา             
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดี คณะครุศาสตร์ เสนอให้            
ที่ประชุมพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงการศึกษานักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขล าดับที่  ๙ หลักสูตร
สาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จาก “วท.บ. ๔ ปี” เป็น “ส.บ.” 

มติ กบม. เห็นชอบให้ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษานักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปี การศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๑๘ คน                   
และให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา            
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร ได้ แจ้ ง                          
ให้ที่ประชุมทราบถึงพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ             
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้ง               
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔              
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้ง               
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส
ที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

๔.๔ รายงานการเสร็จสิ้นการช าระบัญชี กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเสร็จสิ้นการช าระบัญชี กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ อัคจร แม๊ะบ้ าน ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ อัคจร แม๊ะบ้ าน ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติตามค าร้องการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ อัคจร แม๊ะบ้ าน ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามค าร้องการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                
การประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

๔.๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไตรมาสที่ ๔             
ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส   
ที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไตรมาสที่ ๔ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

๔.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔              
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร           
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓              
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร           
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓              
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้ง              
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๘ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา             
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๘ งานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย                
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา             
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย                
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๙ Dashboard ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง Dashboard ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ไตรมาสที่ ๔ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ไตรมาสที่ ๔ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๙ 

 

๔.๒๑ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ไตรมาสที่ ๔ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๔ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น า
นักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การท างานผู้น านักศึกษาอบรมวิศวกรสังคม (Social                 
Engineer) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้ง              
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษา             
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานผู้น านักศึกษาอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญญายาเสพติด “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ สู่ความเปนนหนึ่ง ครั้งที่ ๒” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้ง                
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญญายาเสพติด “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ สู่ความเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๒” รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๔ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๓”  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้ง                

ให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น ครั้งที่  ๖ ปี  ๒๕๖๓”  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

๔.๒๕ รายงานผลการสอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (IC3) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการสอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน (IC3) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๖ ผลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ

และพลังงาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่              
๑/๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๗ ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงผลการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด
ทั้งนี้ จึงขออนุเคราะห์ให้หัวหน้าหน่วยงานเร่งด าเนินการส่งภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (ร่าง) ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ องค์ประกอบที่ ๖ ผลการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ข้อ ๖.๑ อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต “จากร้อยละ ๘๐” เป็น “ร้อยละ ๖๐” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๑ 

 

๕ .๒  รายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพ การศึ กษ าภายใน ระดั บหลั กสู ต ร                             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ า ยวิชาการ                 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขค่าคะแนนของสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ จาก “ลดลง” เป็น “เท่าเดิม” 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๓ รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                
และการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ สวัสดิ์  อ านาจกิติ กร รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ                    
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้                
และการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียด            
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้               
และการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ตามเสนอ 

๕.๔ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุม
ให้นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน และนางนันทพร บุตรน้อย นักตรวจสอบภายใน                   
เป็นผู้น าเสนอ 

นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน และนางนันทพร บุตรน้อย 
นกัตรวจสอบภายใน น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าสอนของอาจารย์ตามระเบียบ ประกาศที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๒ 

 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                         
โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๕ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การให้ความคุ้มครอง              
และความช่วยเหลือคณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือ
คณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนค านิยามของค าว่า 
“คณะกรรมการ” อีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การให้ความคุ้มครอง              
และความช่วยเหลือคณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดี
ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน
หัวหน้างานนิติการ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล              
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕… 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพ นักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕… รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล              
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕… 

๕.๗ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๓ 

 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี ้

๑) ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.” 

๒) ก าหนดสีประจ าสาขาวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปนนสีบานเย็น (หมายเลข ๔๑) 

๕ .๘  (ร่ า ง ) ป ระมวลจริ ยธรรมของน ายกสภามหา วิทยาลั ย  ก รรมการ                         
สภามหาวิทยาลัย ผู้ บริหารของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ เรียน               
ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร               
ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ                         
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียน               
ของมหาวิทยาลัย 

๕.๙ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที ่๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อ านวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๔ 

 

๕.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดี              
ฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

๕.๑๑ พิจารณาเปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ในการนี้               
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์               
เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ น าเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ตามเสนอ 

๕.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองกลาง                
และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๕ 

 

๕.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส   
ที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการ
กองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๔  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการ
กองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๕ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการกองกลาง                 
และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๖ 

 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการ
กองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๗ รายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๕.๑๘ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดี              
ฝ่ ายบริหาร ผู้ อ านวยการกองกลาง และงานคลั ง ตรวจสอบอีกครั้ งก่ อนน าเสนอ                        
สภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๙ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๗ 

 

๕.๒๐ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การบริหารงานและด าเนินงาน
ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงาน              
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การบริหารงานและด าเนินงาน
ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงาน              
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง              
พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การบริหารงาน             
และด าเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี               
และนวัตกรรมไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent 
Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง พ.ศ. .... 

๕.๒๑ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดี              
ฝ่ ายบริหาร ผู้ อ านวยการกองกลาง และงานคลั ง ตรวจสอบอีกครั้ งก่ อนน าเสนอ                         
สภามหาวิทยาลัย  

๕.๒๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารการ
ด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ                    
และพลังงาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้ง                  
และการบริหารการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๘ 

 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้ ง                
และการบริหารการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๒๓ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน            
ผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดี              
ฝ่ ายบริหาร ผู้ อ านวยการกองกลาง และงานคลั ง ตรวจสอบอีกครั้ งก่ อนน าเสนอ                      
สภามหาวิทยาลัย  

๕.๒๔ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน              
ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อ านวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

๕.๒๕ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน             
ผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓            
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๑๙ 

 

๕.๒๖ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน               
ผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

๕.๒๗ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน           
ผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓       
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อ านวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

๕.๒๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้                
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕.๒๙ ประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
กรณีเกี่ยวกับผู้ที่จะขอรับทุนในอนาคต จะต้องเรียนในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถน าไปพัฒนา
ต่อยอดกับการเรียนการสอนได้  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถกลับมาพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๒๐ 

 

๒. ให้ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเรียนนอกเวลาเท่านั้น เพ่ือไม่ให้กระทบ
ต่อศักยภาพของหลักสูตร 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยมอบให้                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการแก้ไข
ประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๓๐ ขออนุมัติกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(เพิ่มเติม) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 

๕.๓๑ รายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน             
ผลตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
ไตรมาสที่ ๔ ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๓๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผน   
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่  ๔ ของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๕.๓๒ ประมาณการรายรับ - รายจ่าย งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้                
ที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๒.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ยกเลิกงบประมาณสนับสนุนค่าจัดเลี้ยงบัณฑิต ๖ คณะ และบัณฑิตศึกษา 

จ านวน ๙๖,๕๕๐ บาท 
๒. ให้แก้ไขค่าครุยกิตติมศักดิ์ จาก “ชุดละ ๒,๘๐๐ บาท” เป็น “ชุดละ ๓,๕๐๐ 

บาท” 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๒๑ 

 

๓. ให้ยกเลิกค่าครุยตัวอย่าง จ านวน ๑๘ ชุดๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงิน 
๖๓,๐๐๐ บาท  

มติ กบม. เห็นชอบประมาณการรายรับ - รายจ่าย งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๓ 
โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ ขออนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างระบบสารสนเทศแบบ 
Data Visualization ด้วย Google Data Studio 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดจัดอบรม
หลักสูตรการสร้างระบบสารสนเทศแบบ Data Visualization ด้วย Google Data Studio ระหว่างวันที่ 
๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ทั้งนี้จึงขออนุเคราะห์ให้แต่ละคณะ ส านัก/สถาบัน ส่งบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมการอบรม จ านวน ๑ คน โดยก าหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมน าโน๊ตบุ๊คส าหรับการอบรม และเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน เพ่ือฝึกปฏิบัติจัดท าสารสนเทศแบบ Data Visualization 

มติ กบม. รับทราบ 

๖ .๒ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.                   
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ๒๒ 

เลิกประชุม ๑๘.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายจตุพร  จันทรมา) 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


