
  

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕  

(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 *************************  
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ ี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๖. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย          กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๔. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์             กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๖. อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๑๗. นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 
   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. รองศาสตราจารย์อัมเรศ เนตาสิทธิ์  ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๒.  อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

๓.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ 
๕.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธานกรรมการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประชุมและเลขานุการ 
๓. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ 
๕. นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ 
๖.  นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุวรรณอัตถ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
๒. อาจารย์พิมพ์ผกา อินทะรส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ แก้วกงพาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. อาจารย์นิภา จันทร์อ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
๒. อาจารย์วีรนุช คฤหานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

    ๑.๑ การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                       
ที่ ๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 
ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจำนวน ๒๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หนา้ ๙ - ๒๘ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
โดยให้แก้ไข ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป      
ได้ขอเพ่ิมรายละเอียดการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ โดยขอกัน
เงิน เหลื่ อมปี  งานจ้ างซ่ อมบ ำรุ งระบบ  AHU และ เครื่ อ งท ำน้ ำ เย็ น  CHOLLER หอประชุ ม ใหญ่                   
จำนวน ๔๙๒,๒๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ขอเพิ่มรายละเอียดการกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๘                  
โดยขอกันเงินเหลื่อมปี ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท                
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ขอแก้ไขมติ
ในระเบียบวาระที่ ๕.๒๑ จาก “เห็นชอบให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕” เป็น “เห็นชอบให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่นักศึ กษาที่ ได้รับ
ทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ดังนี้ ๑) ให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ลำดับที่ ๑- ๔ ตามจำนวน
เงินค่าบำรุงการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ๒) ให้ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ลำดับที่ ๕ ภาคเรียน
ละ ๘,๐๐๐ บาท” 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ โดยใหแ้กไ้ขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกองทุนคณะต่างๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายบริหาร ได้มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการปฏิบัติ



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกองทุนคณะต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรม เดิน ว่ิง ปั่น โครงการแสงนำใจไทย
ทั้งชาติฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้               
ที่ประชุมทราบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น 
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ ขออนุญาตใช้อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยสอบข้อเขียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้              

ที่ประชุมทราบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๕ ขออนุญาตใช้อาคารและสถานที่ เป็นหน่วยสอบข้อเขียน     
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๖๕ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๔ กำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)              
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                  
ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)              
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๕ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                 
ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  รายละเอียด                 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

๔.๖ กำหนดการพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน                
“เราทำความดีด้วยหัวใจ”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                   
ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน                
“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๖๖๕ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๗  ก ารดำ เนิ น ก ารพั ฒ น า  SOFT SKILLS ด้ วยกระบ วน การ วิ ศวกรสั งค ม                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                   
ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการพัฒนา SOFT SKILLS ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้แจ้งให้                  
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์ เสาวรีย์  บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แจ้งให้                   
ที่ ป ระชุมทราบถึ งรายงาน เบิ กจ่ ายงบประมาณ  และผลการดำเนิ น งานตามโครงการ/กิจกรรม                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๑๐  สรุปผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖ ๕                                  
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๑ ๓  รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ สะสมตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ                       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้             
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้             
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุนและการบริหาร
กองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒(๑๑) ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ต่อสภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน                    
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ณ สิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕                    
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ การจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน เพื่ อสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund) ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๗ ผ่ านระบบข้อ มูลสารสน เทศวิจัย                        
และนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้             
ทีป่ระชุมทราบถึงการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่ านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (NRIS)                    
โดยมีโครงการที่ได้กรอกข้อมูลผ่านระบบ จำนวน ๓๓ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การเสนออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                   
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์              
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์นิภา จันทร์อ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์             
เป็นผู้นำเสนอ 

อาจารย์นิภา จันทร์อ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ นำเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ทีป่ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เขียนตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ า                 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ตารางที่ ๑๒ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่
รายวิชา ๖ ด้าน ควรเขียนคำอธิบายความหมายของแต่ละด้านด้วย 

๓. หน้า ๗ ข้อ ๑๒.๑ ข้อ ๓) ให้แก้ไขจำนวนคงอยู่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ๑๐ คน                
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็น ๒๐ คน และปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็น ๒๐ คน 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

๔. หน้า ๘ ข้อ ๑๓ โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒ ผู้ประสงค์รับใบประกอบ
วิชาชีพครู หมวดวิชาพ้ืนฐาน (บังคับ ) เรียน ๑๐ รายวิชา ๒๘ หน่วยกิต ซึ่ งมีหน่วยกิตจำนวนมาก                       
ดังนั้นให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตอีกครั้ง  

๕. แบบฟอร์มการนำเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ควรเป็นไปตามที่งาน
วิชาการกำหนด 

๖. รูปแบบการนำเสนอหลักสตูร ให้นำเสนอในรูปแบบตามท่ีงานวิชาการกำหนด 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๒ การเสนออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                   
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์             
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ แก้วกงพาน เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ แก้วกงพาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์              
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ควรเขียนให้สอดคล้องกับ ภาคผนวก ๓. 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรทั้ง ๔ ด้าน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  

๒. หน้า ๑๔ - ๑๕ ข้อ ๑๒.๒ แผนรับนักศึกษาของหลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนผู้ที่
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระยะ ๕ ปี ให้เริ่มตัง้แต่ปกีารศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๓. แบบฟอร์มการนำเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ ควรเป็นไปตามที่งาน
วิชาการกำหนด 

๔. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ให้ดำเนินการตามที่งานวิชาการกำหนด 
๕. รูปแบบการนำเสนอหลักสูตร ให้นำเสนอในรูปแบบตามท่ีงานวิชาการกำหนด 
๖. เห็นควรเพ่ิมค่าบำรุงการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย                  

ในภาควิชาปฏิบัติจำนวนมาก 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

๕.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี                 
พ.ศ. ๒๕.. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕..                             
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                   
ได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี               
พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงต้องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา
กำหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ข้อ ๑๒(จ) ให้แก้ไข จาก “คุณสมบัติของการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ” เป็น “คุณสมบัติของการรับนักศึกษา              
ชาวต่างประเทศให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

๒. ให้ตัด “ข้อ ๑๙ (๔) มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ ๒ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ หรือ” 
ออก 

๓. ข้อ ๒๑ การลงทะเบียนเรียน (จ)(๓) ให้แก้ไข จาก “หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและ
ความจำเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้โดยการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี” เป็น “หากมีเหตุผลและความ
จำเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้โดยการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี” 

๔. ข้อ ๓๒ เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ควรเขียนให้สอดคล้องกับข้อ ๒๙ 
ระบบการให้ระดับคะแนน  

๕. ข้อ ๓๒(ง) การลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร ให้เขียนตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖. ให้พิจารณาทบทวนการกำหนดปีการศึกษาที่จะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕.. อีกครั้ง 

๗. ให้กำหนดวันอนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้ชัดเจน โดยนับตั้งแต่วันที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

๘. การยื่นขอสำเร็จการศึกษา และยื่นความจำนงขอรับปริญญา ควรอยู่ในหัวข้อ
เดียวกัน 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

มติ กบม. เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี                 
พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอต่อคณะกรรมการ              
ยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไป 

๕.๔ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                      
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมอบให้กองนโนบายและแผน นำส่งข้อมูล การเบิกจ่ายและตัวชี้วัด                  

ของแผนปฏิบัติงาน ให้คณะ สำนัก/สถาบัน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นไตรมาส และแจ้งให้คณะ สำนัก/สถาบัน 
ชี้แจงผลการเบิกจ่ายและตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด                              

๒. มอบให้กองนโยบายและแผนรวบรวมการชี้แจงผลการเบิกจ่ายและตัวชี้วัด                
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ของคณะ สำนัก/สถาบัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มต ิกบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                      
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาศาสตร์ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ                         
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัตงิานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ                         
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

๕.๖ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๗ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ              
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

๕.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ไตรมาสที ่๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕.๙ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

๕.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              
การประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕.๑๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๕.๑๒ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔                
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔               
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๓ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้           
ที่ประชุมพิจารณารายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔              
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔              
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๔ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้               
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๕.๑๕ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๖ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียด             
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๗ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๑๘ รายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔              
ของคณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔              
ของคณะครุศาสตร์ 

๕.๑๙ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ 

๕.๒๐ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะครุศาสตร์ 

๕.๒๑ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ               
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะครุศาสตร์ 

๕.๒๒ รายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                      
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔               
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

๕.๒๓ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)              
ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ             
การประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕.๒๔ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)              
ระดับคณะภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕.๒๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕            
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๒๖ รายงานผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายงานผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

๕.๒๗ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณ ภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสู ตร                     
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๒๘ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ภาคเรียนที่            
๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)                    
ระดับคณะ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ของคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๒๙ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               
ไตรมาสที่ ๔ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไตรมาสที่  ๔             
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕               
ไตรมาสที่ ๔ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๓๐ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมมหาวิทยาลัย                 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

๕.๓๑ รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอให้             
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕.๓๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหาร
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เสนอให้          
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่  ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการบริหารกองทุนวิจัย ตัวแทน             
จากคณาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ แต่เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ 
วิงวอน ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ในการนี้              
จึงขอเสนอรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
เป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จากคณาจารย์ซึ่งมีตำแหน่ง              
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามเสนอ 

๕.๓๓ รายงานการเบิกจ่าบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจ่าบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจ่าบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ กำหนดการประชุ มคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง                  
ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๕ 

นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุมในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.                
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รบัทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 
        (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 
 ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม  
  
 
 
 (ว่าที่ร้อยตรีณฐัพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้อำนวยการกองกลาง  
 ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


