
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ฐิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๕.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๗. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓.  นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหน้างานคลัง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๓ เมื่อพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าป าง                   
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๙ - ๑๖ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ โดยไม่มกีารแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไมมี่- 
 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้                
ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทาง                 
การด าเนินงานการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลื อกตั้งนายก               
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา                 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดจัดโครงการ ในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - 
๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งแบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาบ าเพ็ญประโยชน์  และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาบ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนด            
จัดโครงการในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ เลื่อนก าหนดการจัดโครงการผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
ในยุค “New Normal” (New Gen New Normal) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
การเลื่อนก าหนดการจัดโครงการผู้น ากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ ในยุค “New Normal” 
(New Gen New Normal) ซึ่งเป็นโครงการที่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นเจ้าภาพ ก าหนดจัดโครงการในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เลื่อนออกไปไม่มีก าหนด จนกว่าสถานการณ์            
การแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จะคลี่คลาย 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๔ 

 

๔.๕ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์" 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญที่ประชุม             
ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์" โดยสามารถบริจาคเลือดได้
ที ่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลล าปาง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                      
ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งที่ให้ประชุม             
ทราบว่ากองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง             
ที่เดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดล าปาง โดยให้สแกนคิวอาร์โค้ด ตอบแบบสอบถามในคิวอาร์โค้ด รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม             
ทราบถึงรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  เป็นนักศึกษาปกติ จ านวน ๑ ราย และนักศึกษาพิการ จ านวน ๑ ราย รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘  รายงานผลการพิ จารณ าการยก เว้นค่ าบ ารุ งการศึ กษาของนั กศึ กษ า                    
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม             
ทราบถึงรายงานผลการพิจารณาการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผล   
การเรียนดีเด่น ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ทั้งหมดจ านวน ๔๗ คน ประกอบด้วยผลการเรียนดีเด่น จ านวน ๔๑ คน 
และผลงานดีเด่น จ านวน ๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

๔.๙ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านแปงเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม             
ทราบถึงรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านแปงเมือง โดยจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือลด
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓ รุ่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑    
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ณั ฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส          
ที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ณั ฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ไตรมาสที่ ๑   
ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

๔.๑๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ          
ครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

๔.๑๘ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑                      
ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๙ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขห้อง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขห้อง อาคารคณะวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ MIS ของคณะ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร์                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๑ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร์                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๒ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส 
ที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้              
ที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๔.๒๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส          
ที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้              
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๕ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๑                    
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๖ ประกาศสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย                            
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงประกาศสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                   
การประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๔.๒๗ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ฐิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้          
ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๘ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ฐิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้          
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                
ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๙ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑               
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ                   
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ             
การประชุมหมายเลข ๔.๒๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๐ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ไตรมาสที่ ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ                 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึ งรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๔.๓๑ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              
ไตรมาสที่ ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ               
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุน                      
การจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้              
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา            
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้            
ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

๕.๓ การพิจารณาของดเว้นค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรคระบาด 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาขอการงดเว้นค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรคระบาด ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)              
ได้ด าเนินการเปิดร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง แต่เนื่องด้วยยอดขาย              
ไม่เป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้ ทั้งในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน และปัจจุบันประสบกับ
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ส่งผลต่อผลประกอบการทางธุรกิจของสาขาที่ลดลง               



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดเว้นค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรคระบาดรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ลดค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด จ านวนร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าสถานที่เป็นระยะเวลา ๒ เดือน 

มติ กบม. เห็นชอบใหล้ดค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรคระบาด จ านวนร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าสถานที่                   
เป็นระยะเวลา ๒ เดือน 

๕.๔ การพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID - 19 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19                
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เพ่ิมการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาให้มากขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
๒. ท าหน้ากากผ้า ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง แจกให้แก่นักศึกษา           

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID – 19 โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
๑. เพิ่มการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาให้มากขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. ท าหน้ากากผ้า ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง แจกให้แก่นักศึกษา                             

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย 

๕.๕ การพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดชั่วโมงปฏิบัติภาระงานตามวัตถุประสงค์                   
ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดชั่วโมงปฏิบัติภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กรณีท่ีหัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมพัฒนางาน รับผิดชอบมากกว่า ๑ ต าบล ให้นับชั่วโมง

ภาระงานไดเ้พียง ๑ ต าบลเท่านั้น 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๒. ให้เพ่ิมจ านวนภาระงาน/ชั่วโมงภาระงาน ของหัวหน้าโครงการ จาก ๒๐ คะแนน 
เป็น ๒๕ คะแนน 

๓. ให้เพ่ิมจ านวนภาระงาน/ชั่วโมงภาระงาน ของผู้ร่วมพัฒนางาน จาก ๑๐ คะแนน 
เป็น ๑๕ คะแนน 

๔. เนื่องด้วยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ            
มีระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ซึ่งอยู่ในรอบ            
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน ๓ รอบ ให้นับชั่วโมงภาระงานได้ทั้ง ๓ รอบ ดังนี้ 

- รอบที่ ๑ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
- รอบท่ี ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
- รอบท่ี ๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)          

มติ กบม. ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดชั่วโมงปฏิบัติภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย                
โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดชั่วโมงปฏิบัติภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

๕.๖ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๗ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๕.๘ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอให้       
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๙ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอให้       
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔         
ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ                                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน จาก “ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็น “ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓” 
๒. ให้แก้ไขงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จาก “ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เป็น “ส าหรับไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓” 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ไตรมาสที่ ๑ และให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๕.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

 รองศาสตราจารย์ฐิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๑๔ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              
การประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไข งบแสดงผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน จาก “ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓” เป็น 
ส าหรับไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓” 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ โดยให้ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ               
ของที่ประชุม 

๕.๑๕ พิจารณาทบทวนการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร ผู้ส าเร็จ
การศึกษาและข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร 
ผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน       
ผู้รับผิดชอบการจัดท า จัดส่งข้อมูล และท าหนังสือแจ้งผลการจัดส่งข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลให้กับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล จัดส่งข้อมูล และจัดท าหนังสือแจ้งผล
การจัดส่งข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ทราบ 

๑) ข้อมูลบุคคลนักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลสถานศึกษา มอบให้ กองบริการ
การศึกษา ด าเนินการ จัดท าข้อมูล จัดส่งข้อมูล ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดม  
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
และท าหนังสือแจ้งผลการจัดส่งข้อมูลให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ โดยมีผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเป็นผู้ควบคุม 

๒) ข้อมูลบุคคลบุคลากร มอบให้ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ด าเนินการ จัดท า
ข้อมูล จัดส่งข้อมูล ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และท าหนังสือแจ้งผลการจัดส่ง
ข้อมูลให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ 
โดยมีผู้อ านวยการกองกลางเป็นผู้ควบคุม 

๓) ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มอบให้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการ จัดท าข้อมูล จัดส่งข้อมูล ให้กับส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และท าหนังสือแจ้งผลการจัดส่งข้อมูลให้กับ



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ทราบ                     
โดยมีผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุม 

๒. ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
การจัดท า จัดส่งข้อมูล และท าหนังสือแจ้งผลการจัดส่งข้อมูล เสนอให้อธิการบดลีงนาม 

๕.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ               
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๑๗ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ             
เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๑๘ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ            
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

๕.๑๙ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ            
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๒๐ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ            
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ 

๕.๒๑ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน จากเงินรายได้   
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขจาก “ข้อ ๒ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว หากหน่วยงานใดมิได้เบิก

จ่ายเงินตามรายการที่ก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณประจ าปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันที่จ าเป็นต้องเบิกจ่าย 
หรือถ้าด าเนินการตามรายการแล้วมี เงินคงเหลืออยู่ ให้ตัดเงินคงเหลือดังกล่ าวไปเป็นเงินคงคลั ง                         
ของมหาวิทยาลัย” เป็น 

“ข้อ ๒๒ หากหน่วยงานใดมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันที่จ าเป็นต้องเบิกจ่าย หรือถ้าด าเนินการตามรายการแล้วมีเงิน
คงเหลืออยู่  

มหาวิทยาลั ยอาจพิจารณ าด า เนิ นการตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย                  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว ให้ตัดเงินคงเหลือตามวรรคหนึ่งดังกล่าวไปเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย” 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

   ๒. ให้ตัดค าว่า “หน่วยงานใดมีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่จะใช้เงินคงเหลือตามวรรค
หนึ่งในการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี” ออก 

มติ กบม. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน  
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 

๕.๒๒ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด               
ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตาม
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ว ๘๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และเพ่ือเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการและเพ่ือเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายและการบริหารงบประมาณ              
ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ตัด “ข้อ ๘.๓ หากในวันเดียวกัน
บุคคลหรือคณะกรรมการตามประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เป็นต้น จะมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศนี้ได้ก็ต่อเมื่องดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน”  
ออก 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔             
โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒๓ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๓.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙ 

 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเสนอ 

๕.๒๔ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุกา ร              
ได้รายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมีผล                 
การประเมินได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๓๙ แต่ยังมีตัวชี้ วัดที่ เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข                    
ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ ง IIT และ EIT นอกจากนั้นได้ เสนอรายละเอียดการวิ เคราะห์ผลประเมิน ITA                        
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ - ๕.๒๔.๔ 

มติ กบม. เห็นชอบรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ 

๕.๒๕ ขอความเห็นชอบการใช้ Microsoft Forms ในการลงคะแนนแบบออนไลน์                    
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ลงคะแนน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ Microsoft Forms ในการลงคะแนน
แบบออนไลน์โดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ลงคะแนน ในการนี้ได้ขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้              
Microsoft Forms ในการลงคะแนนแบบออนไลน์โดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ลงคะแนน โดยเชื่อมโยง (Link) กับ             
ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) จะมีการเข้าสู่ระบบผ่าน Account ของ @live.lpru.ac.th ซึ่งจะส่งให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
ในวันที่มีการลงคะแนน  

มติ กบม. เห็นชอบการใช้ Microsoft Forms ในการลงคะแนนแบบออนไลน์  โดยไม่เปิดเผยข้อมูล                
ผู้ลงคะแนน ตามเสนอ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๐ 

 

๕.๒๖ ขอความเห็นชอบในการใช้แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน             
ในการนี้ได้ขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้
แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ              
เพ่ือบันทึกเวลาการปฏิบัติ งานเข้า-ออก และแสดงจุด Check-in สถานที่ท างานได้  ซึ่ งรองรับได้ทั้ ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  

มติ กบม. เห็นชอบการใช้แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน ตามเสนอ 

๕.๒๗ ขออนุมัติแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ –  พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติงาน                
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติงาน                
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒๗.๑ - ๕.๒๗.๒  

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติงาน                
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 

๕.๒๘ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติถอนเงินนอกงบประมาณ 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ถอนเงินนอกงบประมาณ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายจ่ายชดเชย
เยียวยาค่าชุดครุยและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับบัณฑิต                 
ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับมหาวิทยาลัย จ านวน ๘๔๐ คน ซึ่งการโอนเงินไปยังปลายทางที่เป็นธนาคารพาณิชย์               
อ่ืนจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ๕๐ บาท/คน สามารถยกเว้นให้ได้เฉพาะการโอนเงินไปยังปลายทาง                 
ที่เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมบริการ
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง แต่ไม่สามารถ
ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมบริการธุรกรรมทางการเงินได้ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้การจ่ายเงิน               
เป็นไปด้วยความคล่องตัว มหาวิทยาลัยได้เห็นควรและอนุมัติให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงิน                 
ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online จากบัญชี เงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงเสนอ               



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๔  วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑ 

ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ถอนเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง บัญชีเงินออมทรัพย์บ ารุงการศึกษาเลขที่บัญชี ๔๓๙-๑-๐๐๑๒๓-๒ เพ่ือน าฝากบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เลขที่บัญชี ๕๐๓-๐-๘๖๘๔๑-๐ จ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติให้ถอนเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
บัญชีเงินออมทรัพย์บ ารุงการศึกษา เลขที่บัญชี ๔๓๙-๑-๐๐๑๒๓-๒ เพื่อน าฝากบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เลขที่บัญชี ๕๐๓-๐-๘๖๘๔๑-๐ 
จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบ ริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
ได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดประชุม
ในวันพุธที ่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายจตุพร  จันทรมา)  (นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


