
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารรมย ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรญั มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ  

๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๘. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๙. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๐.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๔. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๕. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ  จันทรแสนตอ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
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๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

๖.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหนางานประชุมและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

๓. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๓.  นางสาววิภาวรรณ ภูครองทอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางนุชจรี นวลจนัทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางพัชรินทร ขุนเทา ลูกจางประจำ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

๖ นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหนางานประชาสัมพันธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

๗. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๘. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ 

๙. นายนพดล คงใจดี นิติกรปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายภูมินันท รุงแสง นิติกร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ผูเขารวมประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตร 

๒.  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิ่งวอน อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 

๓.  พันโท นายแพทยเลอปรัชญ มังกรกนกพงศ  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือภายใต

โครงการ Reinventing University 

ประธานไดกลาวขอบคุณผู บริหารทุกทานที ่เขารวมการตรวจเยี ่ยมมหาวิทยาลัย           

เชิงพื้นที่กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือภายใตโครงการ Reinventing University มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง โดยศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม (อว.) ในวันศุกรท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ท่ีผานมา 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๒ แนะนำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ประธานไดแนะนำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                

ใหท่ีประชุมทราบ คือ อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ตามท ี ่ ได ม ีการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั ้น ๑ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๙ – ๒๓ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการดำเนินการเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยสืบเนื ่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหพิจารณาออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

ของแตละหนวยงานใหชัดเจน และนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง บัดนี้ไดดำเนินการ

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 
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ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขอ ๒. “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ควรเปนผูอำนวยการสำนัก/สถาบัน 

๒. ขอ ๓. “เจาหนาที่คุมครองสวนบุคคล” ขอ ๓.๑๐ งานจัดการทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน ควรอยูในขอ ๓.๖ สำนักงานอธิการบดี  

๓. ใหพิจารณาปรับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของแตละหนวยงานเปนชุด

เดียวกันกับมหาวิทยาลัย โดยจะตองมีความรูทางดานกฎหมาย และดานการจัดเก็บขอมูล 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ี

ประชุม 

๒. มอบใหงานนิติการรางคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓.๒ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืช

เศรษฐกิจกัญชงในโรงเรียนเกษตรแมนยำสูงและพ้ืนท่ีเปด 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการและสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงใน

โรงเรียนเกษตรแมนยำสูงและพื ้นที่เปด โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย             

ครั ้งที ่  ๓/๒๕๖๕ เมื ่อว ันพฤหัสบดีที ่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ที ่ประชุมมีข อเสนอแนะใหคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรประสานกับงานนิติการ กองกลาง มหาวิทลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือตรวจสอบวาการอนุญาต

ให นายบริบูรณ บุญยูฮง ประธานวิสาหกิจไทยวิจัยสิ่งแวดลอมซึ่งเปนบุคคลภายนอก เปนผูมีสิทธิ์เขาใชและ

ปรับปรุงพื ้นที ่อาคารโรงเรือนเกษตรแมนยำสูงและพื ้นที ่เปด พรอมระบบความคุมอัตโนมัติ ขัดแยง              

กับระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือไม ในการนี ้ทางงานนิต ิการ ไดพิจารณาแลวโดยกำหนดประเด็น              

และมีขอสังเกต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหดำเนินการตามขอสังเกตของนิติกร 

๒. มอบใหผู ชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ดำเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ การรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที ่เขาร วม                 

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี ๔๗ “ศรีสะเกษเกมส” ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันท่ี ๕ - ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงการรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ 

ครั้งที่ ๔๗ “ศรีสะเกษเกมส” ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ ๕ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด              

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา                 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ เขตภาคเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม  

ทราบถึงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

เขตภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดรับมอบหมายจากสำนักงานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร      

วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ เขตภาคเหนือ และเปนเจาภาพการจัดงาน กำหนดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 

๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา                 

ในเขตภาคเหนือเขารวมการประเมินและคัดเลือกฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การอบรมอาชีพเสริมผานสื ่อออนไลน                   

แกนักศึกษาและศิษยเกา” จำนวน ๒ หลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม  

ทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “การอบรมอาชีพเสริมผานสื่อออนไลนแกนักศึกษาและศิษยเกา” 

จำนวน ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรท่ี ๑ เทคนิคการสรางแบรนดของตนเอง และหลักสูตรท่ี ๒ เทคนิคการขาย

สินคาออนไลนโดยไมตองลงทุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผู ชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที ่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที ่ประชุม

ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒                

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

ผู ชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให             

ที ่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี ้ว ัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๒                

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     

ผู ชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕            

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานความกาวหนาการจัดหาครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                     

ผู ชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให             

ที่ประชุมทราบถึงรายงานความกาวหนาการจัดหาครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธการเรียนรู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔                     

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

ผู ชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให                 

ที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธการเรียนรู  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔                     

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ โครงการยกระดับขีดความสามารถของคณาจารยสู ความเปนเลิศทางการสอน                   

และการประยุกตใชเทคโนโลยี ๔.๐ รวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให              

ท ี ่ประช ุมทราบถึงโครงการยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย ส ู ความเป นเล ิศทางการสอน                   

และการประยุกตใชเทคโนโลยี ๔.๐ รวมกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

๔.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      

ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                    

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                

การประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๒ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      

ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๓ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                    

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      

ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผู ชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ ผู แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                     

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๕ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผู ชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ ผู แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                     

ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                          

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๖  สร ุปผลการใช จ  ายประจำป งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๕ ไตรมาสท ี ่  ๒                              

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒                              

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๗ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๒ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๘ รายงานตามตัวชี ้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                      

ไตรมาส ๒ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานตามตัวชี ้ว ัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ    

การประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๙ โครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดดำเนินการจัด

เชาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส สำหรับนิติบุคคล (CA : Certification Authority) เรียบรอยแลว โดยสามารถ

สรางเอกสารใบรับรองได ๑,๐๐๐ Transaction/ป (ใบละ ๓ บาท) และนำ Certification Authority มาติดตั้ง

ในใบประกาศนียบัตรสำหรับการสอบผาน Exit/Exam รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

๔.๒๐ การเปดใหบริการแปลง URL ใหส้ัน และสราง QR Code 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการเปดใหบริการแปลง URL ใหสั้น และสราง QR Code ในระบบ 

mis.lpru.ac.th โดยเปดใหบริการเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ผลการใชงานมีการสรางลิงกไป ๑๔๕ ลิงก             

และมีการคลิกใชงาน ๓,๕๐๐ ครั้ง แนวโนมการใชงานที่เยอะขึ้นจะตองของบประมาณเพื่อขยายการคลิก                 

ไปที ่ ๒๕,๐๐๐ คลิกตอเดือนทุกเดือน โดยมีคาใชจายปละ ๑๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๑ การแจงยกเลิกอีเมล lpru.mail.go.th 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแจงยกเลิกอีเมล lpru.mail.go.th เนื่องจากไมมีการเคลื่อนไหว      

ของอีเมล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๒ กำหนดการสรงน ้ำพระพุทธพิทยาจารย  โครงการป าเวณีป ใหม  เม ือง                    

ประจำป ๒๕๖๕ 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงกำหนดการสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย โครงการปาเวณีปใหมเมือง ประจำป ๒๕๖๕ ระหวางวันท่ี 

๑๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาพระพุทธพิธยาจารย สวนสามสอ สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๓ ประกาศการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใตกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให              

ที่ประชุมทราบถึงประกาศการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใตกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการพัฒนาขอเสนองานวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนในรูปแบบ

แผนงานวิจัย ประกอบดวยแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยยอยไมต่ำกวา ๒ โครงการ แตไมเกิน ๓ โครงการ 

ยกเวนกรอบวิจัยที่ ๔ ใหเสนอเปนโครงการเดี่ยว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๔ การจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให            

ที ่ประชุมทราบถึงการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะ             



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

และสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๕ การพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพวารสารในระดับนานาชาติ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให            

ท่ีประชุมทราบถึงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพวารสารในระดับนานาชาติ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม 

ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ

วารสารในระดับนานาชาติ ทั้งนี้มีนักวิจัยที่สนใจไดสงบทความดังกลาว เพื่อเขารวมโครงการ โดยมีผู สง

บทความทั ้งหมด ๑๗ บทความ และสามารถ Submit บทความไดจำนวน ๑๒ บทความ รายละเอียด                  

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติ ประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตสมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให            

ท ี ่ประช ุมทราบถึงรายงานผลการเบ ิกจ ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัต ิ ประจำปงบประมาณ                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตสมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๗ การดำเนินงานตามโครงการเผยแพรความรูการดูแลเตานมและการตรวจมะเร็ง

เตานม ดวยตัวเองเบื้องตน โดยมูลนิธิถันยรักษในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให            

ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินงานตามโครงการเผยแพรความรูการดูแลเตานมและการตรวจมะเร็งเตานม              

ดวยตัวเองเบื ้องตน โดยมูลนิธ ิถ ันยร ักษในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                  

ใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๒๘ กำหนดการตรวจเยี ่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ของพลเอกดาวพงษ                     

รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีกำหนดการมอบนโยบายและติดตาม            



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ ่นระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๗๙) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

มติ กบม. รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ ขอความรวมมือนำรายวิชาพลเมืองที ่เขมแข็ง และรายวิชาพลเมืองคุณภาพ                         

ไปจัดการเรียนการสอน 

ผู ชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณาใหความรวมมือนำรายวิชาพลเมืองที่เขมแข็ง และรายวิชาพลเมืองคุณภาพ ไปจัดการเรียน              

การสอน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที ่ประช ุมร วมกันพิจารณาและมีข อเสนอแนะใหนำรายวิชาพลเมืองที ่ เข มแข็ง                      

และรายวิชาพลเมืองคุณภาพ ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองคุณภาพและ

ความรู ความเขาใจที ่ถ ูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                       

โดยมอบใหคณะหารือรวมกับกองพัฒนานักศึกษา                      

มติ กบม.  ๑. เห็นชอบใหนำรายวิชาพลเมืองที่เขมแข็ง และรายวิชาพลเมืองคุณภาพ ใชเปนแนวทาง            

ในการจัดกิจกรรม เพื ่อเสริมสรางความเปนพลเมืองคุณภาพและความรู ความเขาใจ             

ที ่ถ ูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                

โดยมอบใหคณะหารือรวมกับกองพัฒนานักศึกษา                      

 ๒. มอบใหคณบดีทุกคณะติดตามและรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ                

๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง อัตราเรียกเก็บเงินคาบำรุง

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง อัตราเรียกเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา               

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง อัตราเรียกเก็บเงินคาบำรุงการศึกษา               

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๓ การยกเวนคาบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเร ียนดีเด นและผลงานดีเดน                  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการ ไดเสนอใหที ่ประชุม

พิจารณา การยกเวนคาบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเดนและผลงานดีเดน หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การยกเวนคาบำรุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗, ระเบียบวา

ดวยการยกเวน คาบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘, ระเบียบวาดวยการยกเวนคาบำรุงการศึกษา              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

(ฉบับที ่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบ ียบว าด วยการยกเว นคาบำร ุงการศึกษา (ฉบับที ่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒                     

และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบำรุงการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอ ๗ คาบำรุงการศึกษาที่เรียกเก็บในลักษณะเหมาจาย 

เปนรายภาคการศึกษา (๑) ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ ๔๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบในหลักการยกเวนคาบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเดนและผลงานดีเดน                   

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ปรับแกระเบียบ

วาดวยการยกเวนคาบำรุงการศึกษา และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ 

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตอไป 

๕.๔ การเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการกับการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

เชิงบูรณาการกับการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยวิลาศ

พุมพิมล อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตร และรองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน อาจารยประจำคณะ

วิทยาการจัดการ เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารย  ว ิ ล าศ  พ ุ  มพ ิ มล  อาจารย  ป ระจำคณะว ิ ทย าศาสตร                                   

และรองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอรายละเอียดโครงการ

พัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเชิงบูรณาการกับการจัดการนวัตกรรม

สุขภาพชุมชน ใหท่ีประชุมพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหกำหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา และกลุมเปาหมายใหชัดเจน 

๒. เนื่องจากมีอาจารยประจำหลักสูตรเปนบุคลากรภายนอกดวย ดังนั้นใหตรวจสอบ

วาตามกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อาจารยประจำหลักสูตรจะตองเปน

บุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยหรือไม  

๓. การกำหนดจำนวนหนวยกิตและชั ่วโมงเรียน ควรมีรูปแบบที่ชัดเจนวาปฏิบัติ

เกี ่ยวกับเรื ่องอะไร วัตถุประสงคคืออะไร และควรกำหนดใหถูกตองตามรูปแบบของระดับบัณฑิตศึกษา 

เนื่องจากท่ีกำหนดมาเปนของระดับปริญญาตรี 

๔. ควรระบุชื่อปริญญาใหชัดเจน 

๕. การพัฒนาหลักสูตรเปนการจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา  

(Higher Education Sandbox) จะตองระบุใหชัดเจนวาตอบโจทยการพัฒนาและยกระดับกำลังคนดานใด 

และกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีตองการขอยกเวนใหชัดเจน  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

มติ กบม.  ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะที่ประชุม และใหยื ่นขอเสนอการจัดการศึกษาที ่แตกตาง                   

จากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) โดยผานความเห็นชอบ              

จากอธิการบดี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ  

๕.๕ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะวิทยาศาสตร 

๕.๖ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะวิทยาศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานผลการกำกับต ิดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔                     

ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

๕.๗ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๒              

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกขอเสนอแนะ ใหพิจารณาปรับแก    

ขอท่ี ๕ แนวทางการพัฒนาควรเปน “หลักสูตรวางแผนการจัดอาจารยท่ีปรึกษารายวิชาโครงการพิเศษ” ไมใช

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที ่ ๒              

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ี

ประชุม 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

๕.๘ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะภาคเรียนที ่ ๒               

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕ .๙  ร ายงานผลการกำก ั บต ิ ดตามแผนพ ัฒนาค ุณภาพ ระด ั บหล ั กส ู ตร                               

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอ

ใหที ่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร                               

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๑๐ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

ผู ชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ ผู แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๑๑ รายงานสรุปการใชจ ายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๒                      

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหที ่ประชุมพิจารณารายงานสรุปการใชจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่ ๒ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มต ิ  กบม . เ ห็นชอบรายงานสร ุปการใช จ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท ี ่  ๒                      

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมอบใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบอีกครั้ง 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

๕.๑๒ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรเกษตรศาสตร                       

ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ให ท ี ่ประช ุมพ ิจารณารายงานผลการกำก ับต ิดตามแผนพัฒนาค ุณภาพ หล ักส ูตรเกษตรศาสตร                        

ภาคเร ียนที ่ ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม . เห ็นชอบรายงานผลการกำก ับต ิดตามแผนพัฒนาค ุณภาพ หล ักส ูตรเกษตรศาสตร                       

ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๓ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

การอาหาร ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๔ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจ

อาหาร ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร                      

ภาคเร ียนที ่ ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร                      

ภาคเรียนท่ี ๒ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๕ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ภาคเรียนที ่ ๒                                   

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหท ี ่ประช ุมพิจารณารายงานผลการกำกับต ิดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ภาคเร ียนที ่  ๒                                   

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๕.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ภาคเรียนท่ี ๒                                   

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๖ รายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะครุศาสตร 

รองศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒                

ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะครุศาสตร โดยมอบใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบอีกครั้ง 

๕.๑๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะครุศาสตร 

รองศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร โดยมอบใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบ              

อีกครั้ง 

๕.๑๘ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๒                 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะครุศาสตร 

รองศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ภาคเรียนท่ี ๒                 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะครุศาสตร 

๕.๑๙ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ภาคเรียนที ่ ๒                       

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะครุศาสตร 

รองศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ภาคเรียนท่ี ๒                       

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะครุศาสตร 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

๕.๒๐ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู ใชบัณฑิตดานผลลัพธการเร ียนรู                

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและดานผลลัพธผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติและดานผลลัพธผู เรียน ตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาดานผลลัพธการเรียนรู ควรประเมิน

ออกมาใหเปนรูปธรรมมากขึ ้น และควรเขียนใหสอดคลองกับกฎกระทรวง ซึ ่งจะมีผลลัพธการเร ียนรู               

เหลือเพียง ๔ ดาน 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติและดานผลลัพธผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒๑ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให             

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

๕.๒๒ รายงานการจัดเตรียมขอมูลแบบวัด OIT การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รายงานการจัดเตรียมขอมูลแบบวัด OIT การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน                      

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีขั้นตอนการประเมิน องคประกอบ คือ  

๑) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

๒) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) และ ๓ )  แบบตรวจการ เป ด เผยข อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ซ่ึงไดดำเนินการเรียบรอยแลว  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการจัดเตรียมขอมูลแบบวัด OIT การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                 

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

๕.๒๓ สรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนักงานอธิการบดี 

นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

สรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนักงานอธิการบดี 

๕.๒๔ ขอเสนอแนะเพื ่อการขับเคลื ่อนมหาวิทยาลัย จากการติดตาม ตรวจสอบ                

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และนโยบายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม และประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหารหนวยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ขอเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย         

และนโยบายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และประเด็น                 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหารหนวยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย จากการติดตาม ตรวจสอบ                

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และนโยบายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูบริหารหนวยงานใน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

๕.๒๕ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ส้ินไตรมาส ๑ - ๒ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ             

พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

ท่ีประชุมอภิปรายและมีขอเสนอแนะวา 

๑. กรณีท่ีงบประมาณใดไดผูกพันแลวใหระบุดวยวาไดลงนามสัญญาเม่ือวันท่ีเทาไหร 

๒. กรณีคณะพยาบาลศาสตรซึ่งเปนคณะใหม ใหเริ่มรายงานการเบิกจายงบประมาณ

ในไตรมาสท่ี ๓  

๓. กรณีกิจกรรมหรือโครงการที่เบิกจายแลวเสร็จ ใหระบุวาไดดำเนินการเบิกจายคิด

เปนรอยละรอย 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๙ 

๔. ที่ประชุมเสนอใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมเปนการเฉพาะในระเบียบ

วาระนี้ 

มติ กบม.  ๑. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑ - ๒ โดยใหปรับแกไขและดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๒. เห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมเปนการเฉพาะในระเบียบวาระนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ กำหนดการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุม

ในวันพุธท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั ้น ๑ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น. 

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายจตุพร จันทรมา)   

หัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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