
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

วันจันทร์ที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๖. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๗. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๘.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๙.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๐. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๓.  อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
๑๔. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๒. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
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๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๘.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.  นายวันเฉลิม  จีบุญมี  ผู้แทนกองนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) 

ประธาน แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มท ราบว่ า มห าวิท ยาลั ย ได้ ออกประกาศ เกี่ ย วกั บ                 
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือผู้บริหารวางแผนหรือสั่งงานให้เรียบร้อย เพ่ือไม่ให้            
เกิดผลเสียกับทางราชการ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๑.๒ การใช้สถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID – 19) 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ปรากฏในข่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเป็นพ้ืนที่ 
จัดตั้ งโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับการดูแลผู้ป่ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)                                
จ านวน ๘๐๐ เตียงนั้น จึงขอน าเรียนที่ประชุมว่า มหาวิทย าลัยพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลสนาม                        
โดยใช้หอประชุมใหญ่ แต่ในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเตียงสนามนั้น มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรร
งบประมาณดังกล่าว ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของสาธารณะสุขจังหวัด แต่ทั้งนี้ทางจังหวัดยืนยันว่ายังมีสถานที่รองรับ
ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และยังมีสถานที่จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่ง 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๓ วิธีปฏิบัติในการเดินทางกลับมาจากนอกพื้นที่จังหวัดล าปาง 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้เดินทางกลับภูมิล าเนา
ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ แล้วได้เดินทางกลับเข้ามาท างานในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และบุคลากรทุกคน           
ที่ได้เดินทางไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ เมื่อกลับมาต้องจัดท าบันทึกล าดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด                 
ให้ต้นสังกัดรับรอง ส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อจะได้รายงานให้จังหวัดทราบต่อไป 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงท าให้การด าเนินบางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ทั้งนี้จึงขอให้หน่วยงานด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่สามารด าเนินการได้ไปก่อน เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปา ง                 
ครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง                   
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๙ - ๑๘ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๔ 

 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยไม่มกีารแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา             

ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕.. 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้พิจารณาทบทวนค านิยามให้กระชับครอบคลุม  
๒. ให้พิจารณาเพ่ิมค านิยาม ค าว่า บุคคลภายใน อุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬา          

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ นักศึกษา กีฬา  

มติ กบม. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา             
ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิด               
และนวัตกรรมด้านน้ าบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ าบาลดาลอย่าง
ยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ าบาดาล 
เพ่ือสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ าบาลดาลอย่างยั่งยืน  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒  ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร รม ก า ร ป ร ะจ า ค ณ ะ เท ค โน โล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม                            
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการประจ าคณ ะเทคโน โลยี อุ ตสาหกรรม (แทนต าแหน่ งที่ ว่ าง)                               



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๕ 

 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนด
ตามวาระ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ท าให้คณะกรรมการประจ าคณะจากคณบดี รองคณบดีว่างลง รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติ การ ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔                 
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้                 
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๕  ราย งาน ผ ลก ารก า กั บ ติ ด ต าม แ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  ระดั บ ห ลั ก สู ต ร                      
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแ้จ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๖ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  ร ะ ดั บ ค ณ ะ                         
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๖ 

 

๔.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง             
การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์              
ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ ท าให้คณะกรรมการประจ าคณะจากคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ประจ าว่างลง รายละเอียด               
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติ งาน ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๑๐  รายงาน ผลการก ากั บ ติ ด ต ามแผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ  ระดั บหลั ก สู ต ร                  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาการจัดการ                           

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๗ 

 

๔ .๑ ๑  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  ร ะดั บ ค ณ ะ                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาการจัดการ                           

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติ การ ประจ าปี งบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบถึ งรายงานผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การ ประจ าปี งบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม              
รายต าบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๘ 

 

๔.๑๕ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ ๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่  ๘ เมื่อวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔                  
คณะวิทยาศาสตร์ ได้น านักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร
ศึกษา ครั้งที่ ๗ และรับมอบธงเจ้าภาพร่วมกับสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาศาสตร์                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๑ ๘  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  ร ะดั บ ค ณ ะ                        
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาศาสตร์                                                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๙ 

 

๔ .๑๙  รายงาน ผลการก ากั บ ติ ด ต ามแผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ  ระดั บ หลั ก สู ต ร                       
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะวิทยาศาสตร์                                                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                 
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๒                  
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร               
ได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการใช้จ่ ายเงิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่  ๒                           
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๑ รายงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร               
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒ ๒  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ ค ณ ะ                        
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร               
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ท ราบ ถึ ง ราย งาน ผ ลก ารก ากั บ ติ ด ต าม แผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ระดั บ ค ณ ะ                        
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒๓  รายงาน ผลการก ากั บ ติ ด ต ามแผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ  ระดั บหลั ก สู ต ร                    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร               
ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานผลการก ากั บติ ดตามแผน พั ฒ นาคุณ ภาพ  ระดั บหลั กสู ตร                    



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รบัทราบ 

๔ .๒ ๔  ร าย งาน ค ว าม พึ งพ อ ใจ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต  ป ร ะจ า ปี ก า รศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๓                     
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร               
ได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา                
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔              
ให้คณะกรรมการประจ าคณะจากคณบดี รองคณบดีว่างลง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๖ รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๗ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๔ .๒ ๘  ราย งาน ผลการก ากั บ ติ ด ต ามแ ผน พั ฒ น าคุณ ภ าพ ระดั บ หลั ก สู ต ร                    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะครุศาสตร์                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓                       
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒ ๙  ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม                          
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยอาจารย์ประสงค์ 
หน่อแก้ว รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ลาออกจากต าแหน่ง จึงท าให้องค์ประกอบต าแหน่ง
กรรมการจากรองผู้อ านวยการไม่ครบ ในการนี้ จึงขอแต่งตั้งอาจารย์เจษฎา ทองสุข เป็นกรรมการประจ าส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๐ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๓๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๑ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒             
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     
ไตรมาสที่ ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๓๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๔.๓๒ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ไตรมาสที่ ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๓๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๓ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            
ไตรมาสที่ ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ            
การประชุมหมายเลข ๔.๓๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้               
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๓๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๔.๓๖ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม             
รายต าบลแบบบูรณาการ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
ได้แจ้งที่ประชุม ให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล                                                
แบบบูรณาการ ต่อคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
และการสอบออนไลน์ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID - 19) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระดับปริญญาตรีภาคพิ เศษ              
ระดับบัณฑิตศึกษา 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
ออนไลน์  ในกรณีสถานการณ์ ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙                  
(COVID - 19) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แยกประกาศออกเป็น ๒ เรื่อง ๑) แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

๒) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าสอนออนไลน์ 
๒. การรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้พิจารณาลดจ านวน

เอกสารแนบที่จะรายงานโดยระบุให้ชัดเจน เช่น แนบภาพถ่ายที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
การสอบ ที่มีวันและเวลาปรากฏในแต่ละครั้งที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

๓. ให้ปรับตัวหนังสือภาษาอังกฤษขนาดพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง 

มติ กบม.  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน           
และการสอนออนไลน์ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ             
เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ              
ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ              
ของท่ีประชุม 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๓ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๔ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอให้           
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

๕.๕ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒  

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒  

๕.๖ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๗ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอให้      
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๘ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์  ประจ าปี งบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๙ แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน We@Lpru  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน We@Lpru ในการนี้ได้ขออนุญาตที่
ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นผู้น าเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ น าเสนอรายละเอียดแอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน We@Lpru รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบแอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน We@Lpru  
๒. มอบใหค้ณะวิทยาศาสตร์ทดลองใช้ก่อน 

๕.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอให้               
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอให้               
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๓ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            
ไตรมาสที่ ๒ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์ เสาวรีย์  บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอให้               
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            
ไตรมาสที่ ๒ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๑๔ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและ
กิจการพิเศษ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ             
การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขข้อ ๑ จาก “ให้หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

จัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และเริ่มด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบระยะเวลาใช้หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน” เป็น “ให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมแต่งตั้ง



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และเริ่มด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบระยะเวลาใช้หลักสูตร               
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน” 

๒. ให้คณะจัดท าแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า เพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๓. ให้คณะแจ้งสาขาวิชาจัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๕ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔           
ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๙ 

 

๕.๑๗ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๘ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๙ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

๒. มอบให้อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบอีกครั้ง                    
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๐ 

 

๕.๒๐ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัด
ปากน้ า : สถาบันราชภัฏล าปาง 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ
แต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ า : สถาบันราชภัฏล าปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ ๑๐๐ ปี 
การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ า : สถาบันราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 

๑. นายปรีชา   โพธิ์แพง  เป็นประธานกรรมการ 
๒. คณบดีทุกคณะ   เป็นกรรมการ 
๓. นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง  เป็นกรรมการและเหรัญญิก 
๔. นายจตุพร  จันทรมา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๕. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวศศธร เครือนันตา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวหอมนวล ศรีริ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มติ กบม. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ า : 
สถาบันราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 
๑. นายปรีชา   โพธิ์แพง เป็นประธานกรรมการ 
๒. คณบดีทุกคณะ   เป็นกรรมการ 
๓. นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง  เป็นกรรมการและเหรัญญิก 
๔. นายจตุพร  จันทรมา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๕. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวศศธร เครือนันตา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวหอมนวล ศรีร ิ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕ .๒ ๑  ขอ เชิญ ชวนส่ งข้ อ เสนอโครงการ/กิ จกรรม  (TOR) โค รงการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ สวัสดิ์  อ านาจกิติ กร รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ                    
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาส่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (TOR) โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าเห็นควรมอบให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด าเนินการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑ 

 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหส้่งข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม (TOR) โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

๒. มอบใหส้ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการ 

๕.๒๒ การขอแบ่งกลุ่มนักศึกษาหมู่เรียน ๖๓๑๒๓๐๒๐๑ ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ สวัสดิ์  อ านาจกิติ กร รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ                    
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอแบ่งกลุ่มนักศึกษาหมู่เรียน ๖๓๑๒๓๐๒๐๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหแ้บ่งกลุ่มนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมู่เรียน ๖๓๑๒๓๐๒๐๑ เปน็ ๒ กลุ่ม  

๕.๒๓ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาส ๒ 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาส ๒ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นายวันเฉลิม จีบุญมี ผู้แทนผู้อ านวยการ               
กองนโยบายและแผน เป็นผู้น าเสนอ 

นายวันเฉลิม จีบุญมี ผู้แทนผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน น าเสนอรายละเอียด
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ณ สิ้นไตรมาส ๒ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมหมายเหตุ ในรายการที่ยังไม่มี               
การเบิกจ่าย ว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการขั้นตอนใด ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

มติ กบม. เห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาส ๒ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ขอเชิญชวนสรงน้ าพระพุทธพิทยาจารย์ พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัย                 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร
สรงน้ าพระพุทธพิทยาจารย์ พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือป๋าเวณี                
ปี๋ ใหม่เมือง ประจ าปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์                    
สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๖ .๒ ขอเชิญ ชวนสั่ งจองวัตถุมงคล เหรียญ ที่ ระลึ ก เนื่ องใน โอกาสครบรอบ                     
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางครบรอบ ๕๐ ปี 

 อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร
สั่งจองวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางครบ               
๕๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ออกแบบด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงพ่อเกษม เขมโก และอีกด้านเป็นรูปพระพุทธ
พิทยาจารย์ ก าหนดเนื้อเหรียญที่จัดเช่าบูชามีดังนี้ เนื้อทองค า เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง               
โดยก าหนดการสั่งจอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

มติ กบม. รับทราบ 

๖ .๓ ก าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   
ไดแ้จ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดประชุม
ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  วันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

(นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   
หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการกองกลาง  

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


