
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

 *************************  

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๕.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๖. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๒๐.  อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

๒.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหนางานประชุมและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

๓.  วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๕. นายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรากร เนือยทอง  ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ ขอเชิญเขารวมกิจกรรมมอบนโยบายและทิศทางการจัดทำ Strategic Action 

Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ประธานขอเชิญ ท่ีประชุมเขารวมกิจกรรมมอบนโยบายและทิศทางการจัดทำ                   

Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.                  

ผานระบบ Zoom โดยพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๒ เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้ระบบงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชี                 

ในลักษณะ ๓ มิติ สามารถใชงานไดแลว ในการนี้จึงขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหเปนไปตามท่ีสำนักงบประมาณไดกำหนดไว 

มติ กบม. รับทราบ 
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๑.๓ ความเสียหายจากพายุ 

ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาเม่ือวัน ท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่ีผานมา                   

เกิดเหตุการณพายุพัดตนไมลมหลายจุดภายในมหาวิทยาลัย ลมทับบานพักอาจารย และฝาเพดาน ชั้น ๒ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ หลนลงมา ซ่ึงรองอธิการบดีฝายบริหาร ไดดำเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๔ พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                

กับบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จำกัด และพิธีมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                       

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไดกำหนดจัดพิธี               

ลงนามบันทึกขอตกลงความเขาใจ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จำกัด 

และพิธีมอบรางวัล ศิษย เก า ดี เดน  เนื่ อ งใน โอกาสครบรอบ ๕๐ ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                        

โดยมีศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เขารวมดวย ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมการตอนรับ              

โดยใหแตงกายดวยชุดสูทหรือชุดสุภาพ                               

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เม่ือจันทรท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๘ – ๒๔ 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ รายงานผลการปฏิ บัติ งานจัด ซ้ือจัดจาง งบลงทุน ประจำป งบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธกิารบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด                  

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ แผนและการดำเนินการบันทึกทะเบียนครุภัณฑกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒               

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม          

ทราบถึงแผนและการดำเนินการบันทึกทะเบียนครุภัณฑกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด                  

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑             

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๓  บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร  ท่ี ไม ไ ด อ ยู ใ น งบ ก า ร เ งิ น ใน ร ะ บ บ  GFMIS                                   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม               

ทราบถึงบัญชีเงินฝากธนาคาร ท่ีไมไดอยูในงบการเงินในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกำหนดการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ซ่ึงงานประกันคุณภาพการศึกษา          

ไดกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ระหวางวันท่ี                   

๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให                 

ท่ีประชุมทราบการแตงตั้ งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตำแหนงท่ีวาง)                       

เนื่องจากมีกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากตัวแทนรองคณบดี ไดพนจากตำแหนง                 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

จำนวน ๑ ทาน และไดเสนอใหอาจารยศักด์ิชัย ศรีมากรณ เปนกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(แทนตำแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจำปงบประมาณ                   

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให               

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔    

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให                  

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔                    

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให                  

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล               

แบบบูรณาการ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ บัติราชการ ประจำปงบประมาณ                   

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะครุศาสตร 

ผู ช วยศาสตราจารย วิยดา เหลมตระกูล  คณ บดีคณ ะครุศาสตร  ได แจ งให                   

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

๔.๑๐ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะครุศาสตร 

ผูช วยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร  ไดแจงให                   

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติ งาน ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงให                   

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงให                   

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติ งาน ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตำบลแบบบูรณาการ ครั้งท่ี ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ ครั้งท่ี ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              

การประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาการ

จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔               

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะ

วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๔.๑๙  รายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔                 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๐ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจง

ให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

ไตรมาสท่ี ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๒ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            

ไตรมาสท่ี ๔ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔                       

ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒ ๓  รายงานผลการเบิ กจ ายงบประมาณ สะสมตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ                        

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให           

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๔ ยุทธศาสตรดานการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให           

ท่ีประชุมทราบ ถึงยุทธศาสตรด านการวิจั ยมหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปาง พ .ศ . ๒๕๖๕  - ๒๕๗๐                       

ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดนำยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๕ -            

๒๕๗๐ เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๔ เม่ือวัน ท่ี                    

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใหท่ีประชุมทราบถึงยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือตอบโจทย

ของพ้ืนท่ีและยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรภาค รวมถึงยุทธศาสตรประเทศ มีกรอบยุทธศาสตรการวิจัย

มหาวิทยาลัย ท่ีชัด เจน แลวนั้ น  ท้ั งนี้ ได มีการปรับขอมูลภายหลั งการประชุมฯ ดังกลาว เพ่ิมเติม                     

เพ่ือใหสอดคลองกับ (ราง) แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๕ ตัวช้ีวัด (Web Indicators) การจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ (Webometrics) 

ประจำป ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงตัวชี้วัด (Web Indicators) การจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ  

(Webometrics) ประจำป ๒๕๖๔ โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานปรับชื่อเว็บไซตใหอยูภายใตชื่อ             

โดเมนเนม (Domain Name) เดียวกัน คือ lpru.ac.th รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๖ สรุปผลการดำเนินงานจัดสรางวัตถุมงคล ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงผลการดำเนินงานจัดสรางวัตถุมงคล ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๔.๒๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม              

รายตำบลแบบบูรณาการ ของคณะครุศาสตร ไตรมาสท่ี ๔ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

ของคณะครุศาสตร ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒๘ ผลการดำเนินงานการเตรียมการสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานความย่ังยืน 

ประจำป ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาคณะครุศาสตรไดกำหนดจัดอบรม เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการวัดและประเมินการเรียนรูยุคใหม 

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (รูปแบบออนไลน) โดยมีศาสตราจารยศิริชัย 

กาญจนวาสี เปนวิทยากร ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมอบรม เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการวัด

และประเมินการเรียนรูยุคใหม ในวันและเวลาดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ มอบใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทำบันทึกขอความ เชิญคณบดี

และบุคลากรของแตละคณะเขารวมอบรม เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการวัดและประเมิน   

การเรียนรูยุคใหม ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  

๔.๒๙ ผลการดำเนินงานการเตรียมการสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานความย่ังยืน 

ประจำป ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานการเตรียมการสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานความยั่งยืน 

ประจำป ๒๕๖๔ โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการเตรียมการสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย               

ดานความยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๔ ไดมีการประชุมหารือ และการเตรียมการนำเสนอผลงานสูการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยดานความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยหนวยงาน Time Higher 

Education ซ่ึงมีกำหนดสงผลงานเพ่ือการจัดอันดับประจำป ๒๐๒๒ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๐ ขอใชอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปนสถานท่ีสอบเพ่ือสรรหา

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ใหดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให              

ท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอใชอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๔๗ หอง 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

เปนสถานท่ีสอบเพ่ือสรรหาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ใหดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในวันเสารท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓๑ รายงานการประสานงานเบ้ืองตนพิธีถวายผากฐินพระราชทาน วันท่ี ๓๐ ตุลาคม 

๒๕๖๔   

อาจารย เสาวรีย  บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให               

ท่ีประชุมทราบวาไดรับมอบหมายจากผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการฝายกิจการนักศึกษา                 

ใหประสานงานพิธีถวายผากฐินพระราชทาน ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานการประสานงาน

เบื้องตน ดังนี้ 

๑. วัดบุญวาทยวิหาร ไดจัดการกางเต็นทใหเปนท่ีเรียบรอยแลว แตเนื่องจาก                

อยูระหวางการสอบนักธรรม จึงไมสามารถตกแตงเต็นทได ซ่ึงจะทำการตกแตงภายหลัง 

๒. วัดบุญวาทยวิหารไดประสานใหทางเจาภาพสงผากฐินพระราชทานและบริวาร

พระกฐินมาใหทางวัด เพ่ือทำการตกแตง 

๓. พิธีถวายผากฐินพระราชทาน ไมมีการจัดงานสมโภช 

๔. ไมมีวงดุริยางคบรรเลงเพลง แตมีการเปดเพลงจากระบบเสียงแทน ซ่ึงระบบ

เครื่องเสียง ไดรับความอนุเคราะหจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

๕. งานพิธีการ กลุมงานพระบรมราชูปถัมภ กองศาสนาพิธี ของสำนักวัฒนธรรม

จังหวัดลำปาง เปนผูรับผิดชอบ 

๖. งานพิธีกร คือ คุณวีระพันธ นันเพ็ญ  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan : (IDP)        

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan : (IDP) และใหพิจารณา

กำหนดระยะเวลาการจัดสงแผนดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan : (IDP)      

ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยใหแตละหนวยงานสงมายัง                  

งานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔     

  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๕.๒ (ราง) กรอบอัตรากำลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา(ราง) กรอบอัตรากำลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑ . ใหตรวจสอบ หนา ๑  - ๔   ขอ มูล ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      

ประมาณการจำนวนบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ อีกครั้ง  

๒. ใหแกไขหนา ๑๘ สรุปกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ สายวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร บุคลากรท่ีพึงมี จาก ๒๑ คน เปน ๒๘ คน  

๓. เสนอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) เพ่ือพิจารณา

ตอไป 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากำลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 

 ๒. มอบใหกองนโยบายและแผน ดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๓ ขอลดราคาคาสวนกลางรายเดือนหองพักแบบครอบครัว อาคารหอพักบุคลากร 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาขอลดราคาคาสวนกลางรายเดือนหองพักแบบครอบครัว อาคารหอพักบุคลากร ซ่ึงเปนหองพักท่ีไดยิน

เสียงเครื่องปมน้ำดัง จำนวน ๔ หอง โดยขอลดรอยละ ๕๐ ของคาสวนกลางรายเดือน จาก ๑,๗๐๐ บาท 

คงเหลือ ๘๕๐ บาท/หอง/เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. ๑. ไมอนุมัติใหลดราคาคาสวนกลางรายเดือนหองพักแบบครอบครัว อาคารหอพักบุคลากร                 

๒. ใหชะลอการพิจารณาลดคาสวนกลางหองท่ีไดยินเสียงเครื่องปมน้ำไปจนกวาหองพักปกติจะเต็ม 

๓. มอบใหผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

ตรวจสอบและแกไขเสียงเครื่องปมน้ำอีกครั้ง 

๕.๔ การเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา                   

ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู ช วยศาสตราจารยพ งษ สวัสดิ์  อำนาจ กิติ กร รองอธิการบ ดีฝ ายวิชาการ                        

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. ไมเขารวมในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๕.๕  รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอให                

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕.๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา             

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา             

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๗ (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย ป ริ ต ต  ส าย สี  ร อ งอ ธิ ก ารบ ดี ฝ าย กิ จ ก ารนั ก ศึ ก ษ า                      

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ท่ีประชุมรวม กัน พิจารณ าและมีขอเสนอแนะใหปรับแผนพัฒ นานัก ศึกษา                       

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ โดยใหดำเนนิการตามขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม 

๕.๘ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหแกไขชื่อ เปน “แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ระยะ ๔ ป” 

๒. ใหพิจารณาปรับแกใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘                       

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๙ แนวทางการสงเสริมอาจารยบูรณาการงานวิจัยรวมกับพันธกิจอ่ืน 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการสงเสริมอาจารยบูรณาการงานวิจัยรวมกับพันธกิจอ่ืน โดยสืบเนื่องจากการประกัน

คุณภาพการศึกษาปท่ีผานมา ตัวชี้วัดสัดสวนจำนวนผลงานวิชาการรับใชสังคมสามารถแกไขปญหาของชุมชน

สังคมในพ้ืนท่ีตอผลงานวิชาการท่ีไดดำเนินการ คะแนนของแตละคณะ ไดศูนยคะแนน จึงเสนอให

มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลงาน โดยไมจำเปนตองเปนผลงานทางวิชาการ             

รับใชสังคม แตตองเปนผลงานวิจัยท่ีผานเกณฑของผลงานทางวิชาการรับใชสังคม เกณฑ ๗ ขอ  

ท้ังนี้ เนื่องจากปจจุบันทางคณะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย               

แตจะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

และเปนการบริการวิชาการ ซ่ึงเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมจำนวนมาก  

ในการนี้ คณะครุศาสตรเห็นวาในเม่ืออาจารยไปดำเนนิโครงการบริการวิชาการอยูแลว 

จึงอยากใหอาจารยนำงานวิจัยไปบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการหรือโครงการตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยขอใหทางมหาวิทยาลัยออกประกาศเปนงานวิจัยท่ีบูรณาการ

รวมกับพันธกิจอ่ืน โดยท่ีไมระบุจำนวนเงิน ซ่ึงผลงานวิชาการของอาจารยเขาสูกระบวนการพิจารณา             

ของคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการรับใชสังคม จะชวยใหทุกคณะสามารถมีผลงาน และสามารถตอบ

ตอบโจทยการประกันคุณภาพการศึกษาได 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหคณบดีคณะครุศาสตร รางประกาศ 

เรื่อง หลักเกณฑการทำวิจัยแบบทุนสวนตัว และวิจัยแบบบูรณาการรวมกับพันธกิจอ่ืน  

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการสงเสริมอาจารยบูรณาการงานวิจัยรวมกับพันธกิจอ่ืน โดยใหดำเนินการ            

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๐ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

อาจารยนุสรา แสงอราม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขชื่อ เปน “แผนปฏิบัติราชการ

ตามคำรับรอง ระยะ ๔ ป” และใหพิจารณาปรับแกใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ป 

มติ กบม.  เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐                

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

๕.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอให           

ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามคำรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              

ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามคำรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการ

วิชาการ ตรวจสอบอีกครั้ง 

๕.๑๒ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอให              

ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย             

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ตรวจสอบกอน

นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 

๕.๑๔ เพ่ิมตัวช้ีวัด/โครงการและแนวปฏิบัติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมตัวชี้วัด/โครงการและแนวปฏิบัติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ กลยุทธท่ี ๔.๕ การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปนองคกร

ดิจิทัล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหเพ่ิมตัวช้ีวัด/โครงการและแนวปฏิบัติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ 

๒. มอบใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบันทึกขอความแจงไปยังหนวยงาน

ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพรอมตามกลยุทธดังกลาว  

๓. มอบใหกองนโยบายและแผน กำหนดตัวช้ีวัด/โครงการและแนวปฏิบัติ ในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๘๐  

๕.๑๕ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนัก           

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบสรุปผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                        

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ตรวจสอบอีกครั้ง 

๕.๑๖  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ  กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการ

วิชาการ ตรวจสอบอีกครั้ง 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

๕.๑๗ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการ

วิชาการ ตรวจสอบอีกครั้ง 

๕.๑๘  รายงานทางการเงินกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานทางการเงินกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานทางการเงินกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ตรวจสอบกอน

นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๙ การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา             

การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไดเขารวมดำเนินการ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and                

Transparency Assessment : ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้คณะทำงาน ไดดำเนินการ

วิเคราะหผลการประเมินและนำเสนอมาตรการแกไขเพ่ือยกระดับผลการประเมินในปตอไป รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

๕.๒๐ ขออนุมัติโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพ                                     

(อาคารผ้ึงนอย) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มัติ โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพ                    

(อาคารผึ้งนอย) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ (อาคารผ้ึงนอย)              

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน)                         

จากงบคงคลัง 

๕.๒๑ การยกเวนคาบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเดน (กรณีบุตรขาราชการ) 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการฝายกิจการนักศึกษา เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการยกเวนคาบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเดน (กรณีบุตรขาราชการ) รายละเอียด                 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เห็นควรใหนักศึกษา เลือกใชสิทธิ์อยางใดอยางหนึ่งระหวางการยกเวนคาบำรุง

การศึกษา หรือคาเลาเรียนบุตรขาราชการ 

๒. มอบผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา                

ศึกษาและพิจารณาปรับแกไข ประกาศและระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  

มติ กบม. เห็นชอบใหยกเวนคาบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเดน (กรณีบุตรขาราชการ)                 

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒๒ ขอความอนุเคราะหยกเวนคาเชาพ้ืนท่ีคาขายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการฝายกิจการนักศึกษา เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความอนุ เคราะหยกเวนคาเชาพ้ืนท่ีคาขายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด                 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหลดคาเชาพ้ืนท่ีคาขายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใหกับผูประกอบการ              

ตามรายช่ือท่ีย่ืนคำรอง ในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาเชา จำนวน ๓ เดือน 

๕.๒๓ การพิจารณาการกำหนดภาระงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนงานรณรงค          

รับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการกำหนดภาระงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานรณรงครับนักศึกษา                



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๙ 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหกับอาจารย โดยใหคิดชั่วโมงปฏิบัติงาน

จำนวน ๑๐ ชั่ วโมงตอสัปดาหตอรอบการประเมิน ซ่ึงคณะกรรมการดั งกลาวมีหนาท่ีจัดทำแผน               

การขับเคลื่อนงานรณรงครับนักศึกษาตลอดปการศึกษาท่ีกำหนด 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน

รณรงครับนักศึกษาของคณะหรือของมหาวิทยาลัย ชุดละไมเกิน ๑๐ คน  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการกำหนดภาระงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนงานรณรงครับนักศึกษา 

๒. มอบใหนายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง เรื่อง การกำหนดภาระงานของผูดำรงตำแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  กรณีการขับเคล่ือนงานรณรงครับนักศึกษา                   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอใหอธิการบดีลงนาม 

๕.๒๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด                 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร ประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ตรวจสอบกอน

นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒๕ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินรายไดคงคลัง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินรายไดคงคลัง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๐,๔๑๗,๒๐๐ บาท (สิบลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินรายไดคงคลัง) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๐,๔๑๗,๒๐๐ บาท (สิบลานส่ีแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๒๐ 

 

๕.๒๖ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอให           

ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ตรวจสอบกอนนำเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒๗ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผน   

ปฏิบัติงาน ณ ส้ินสุด ไตรมาส ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบด ี

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน ณ สิ้นสุด ไตรมาส ๔ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒๗.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผน   

ปฏิบัติงาน ณ ส้ินสุด ไตรมาส ๔ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดี 

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ตรวจสอบอีกครั้ง 

๕.๒๘ (ราง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้             

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนายวรากร เนือยทอง ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน เปนผูนำเสนอ  

นายวรากร เนือยทอง ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน ผูนำเสนอรายละเอียด 

(ราง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด              

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกตัวชี้วัด ใหเหมาะสมกับแตละ

หนวยงาน 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                       

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๒๑ 

๕.๒๙ (ราง) คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือน 

การเตรียมการสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานความย่ังยืน ประจำป ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

เตรียมการสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานความยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ           

การประชุมหมายเลข ๕.๒๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบคำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการเตรียมการ 

สูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดานความย่ังยืน ประจำป ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ             

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ ซ่ึงกำหนด

ประชุมในวันพุธท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

(นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

หัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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