
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
************************* 

ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๖. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๙. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๒. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๖.  อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
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๓. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๖.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. นายไพรวัลย์  ปานะโปย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖.  นายปรีชา  วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒.  นายอภิวัฒน์  ศรีภูมั่น วิศวกรโยธา 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑  การเข้ าร่วมประชุมชี้ แจงการด า เนิ นการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา                  
ในวันพฤหั สบดีที่  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐ .๐๐  – ๑๒ .๐๐  น . ผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์                        
ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๑.๒ การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการรับมือ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act)  

ประธานได้แจ้ งให้ที่ ประชุม ให้ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อม             
ของมหาวิทยาลัยในการรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection 
Act) ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๔ เมื่อจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๒๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๗ – ๒๙ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

๒ .๒ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๕/๒๕๖๔ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ตามที่ ได้ มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๓๑ – ๓๘ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือให้บริการหรือข้อมูล              
แก่ประชาชนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนี้ 

๑. ให้ท าแพลตฟอร์มช่องทางการบริการต่าง ๆ  เช่น ระบบสมัครเรียนออนไลน์              
การขอหลักฐานทางการศึกษา  

๒. ให้ท าแพลตฟอร์มข้อมูลศิษย์เก่า ที่สามารถเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ 
๓. ให้ท าแพลตฟอร์มฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๒. มอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนนิการท าแพลตฟอร์มดิจิทัล                
เพื่อให้บริการหรือข้อมูลแก่ประชาชนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนี้ 

  ๑) ให้ท าแพลตฟอร์มช่องทางการบริการต่าง ๆ เช่น ระบบสมัครเรียนออนไลน์               
การขอหลักฐานทางการศึกษา 

  ๒) ให้ท าแพลตฟอร์มข้อมูลศิษย์เก่า ที่สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ 
  ๓) ให้ท าแพลตฟอร์มฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม 

๓.๒ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด                
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและ
กิจการพิเศษ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๓.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบงบประมาณในกิจกรรม    
สร้างขวัญก าลังบุคลากร อีกครั้ง 
มติ กบม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด                

ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๗๔๒,๒๘๐ บาท                        
โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ         
การประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ รายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ         
การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานการติดตามประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์   
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการติดตามประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์   
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม    
ทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ               
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม    
ทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  คณะครุศาสตร์                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของคณะครุศาสตร์                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม    
ทราบถึงรายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ ช่ ว ย ศ าสตราจารย์ ศุ ภ วุฒิ  ผ ากา คณ บ ดี คณ ะเท ค โน โลยี อุ ตส าห กรรม                  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล             
แบบบูรณาการ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ศุ ภ วุฒิ  ผ ากา คณ บ ดี คณ ะเท ค โน โลยี อุ ตส าห กรรม                  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

๔ .๙  จ าน วน นั ก ศึ ก ษ าแ ร ก เข้ า แ ล ะค งอยู่  ปี ก า รศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๙  - ๒ ๕ ๖ ๓                                 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ศุ ภ วุฒิ  ผ า กา คณ บ ดี คณ ะเท ค โน โลยี อุ ตส าห กรรม                  
ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุมทราบถึ งจ านวนนั กศึ กษาแรก เข้ าและคงอยู่  ปี การศึ กษา ๒๕๕๙  - ๒๕๖๓                                 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  โดยสืบเนื่องจาก                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระ 
เมื่ อวันที่  ๗  เมษายน ๒๕๖๔ ท าให้ต าแหน่ งกรรมการประจ าคณะจากคณบดี  รองคณบดีว่างลง                   
ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการครบตามองค์ประกอบข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม               
รายต าบลแบบบูรณาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๒ รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๔.๑๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม           
รายต าบลแบบบูรณาการ ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ                  
ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ตามพระบรมราโชบาย ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย                    
ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนด
แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรและ/หรือนักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนด
แนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรและ/หรือนักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ โครงการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and             
Innovations Center : AIC) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการขับเคลื่อนศูนย์ เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and                 
Innovations Center : AIC) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๔ .๑ ๗  รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณ สะสมตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้             
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๘ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                          
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

อาจารย์ เสาวรีย์  บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้             
ที่ ป ร ะชุ ม ท ราบ ถึ ง พิ ธี ล งน าม ถ วาย พ ระพ รชั ย ม งค ล  ส ม เด็ จพ ระน าง เจ้ า ฯ  พ ระบ รม ราชิ นี                          
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔             
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมพิธีในวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติขาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๙ ก าหนดการกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครูล าปาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อ าจ า ร ย์ เส า ว รี ย์  บุ ญ ส า  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม                           
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครูล าปาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔           
ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ ส านักศิลปะ                
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมพิธีในวันเวลา                
และสถานที่ดังกล่าว โดยให้แต่งกายด้วยชุด ๔๕ ปี ชุดพ้ืนเมือง หรือชุดสุภาพ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕ .๑  แผ น ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร /แ ผน การ เปิ ด แล ะพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให ม่                       
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    
เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณ าแผนการปรับปรุงหลั กสู ตร/แผนการเปิ ดและพัฒ นาหลั กสู ตรใหม่                       
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๑. หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา จ าวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ              
ชาวต่างประเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๒. แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบันฑิต สาขาวิชาดนตรี 
๓. แผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ กรณี จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่ถึง           

๑๐ คน หากมหาวิทยาลัยมีข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ให้เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปบัณฑติ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

๔. แผนพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ผลส ารวจความต้องการหลักสูตร และความต้องการ             

ของผู้ใช้บัณฑิต ให้เป็นไปตามความจริง 
๒. การตั้งชื่อหลักสูตรใหม่ ไม่ควรซ้ ากับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ และตั้งชื่อหลักสูตร               

ให้น่าสนใจ 
๓. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                  

ให้ด าเนินการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้ระยะเวลาด าเนินการสอดคล้องกัน  

มติ กบม . เห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการเปิดและพัฒนาหลั กสูตรใหม่ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕ .๒  แผ น ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร /แ ผน การ เปิ ด แล ะพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให ม่                       
ของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี ) พ.ศ. ๒๔๖๖ จ านวน ๑๒ สาขาวิชา                         
และแผนการเปิดและพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ประถมศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการเปิดและพัฒนาหลักสูตรใหม่                       
ของคณะครุศาสตร์ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๕ .๓  แผ น ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร /แ ผน การ เปิ ด แล ะพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให ม่                       
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ศุ ภ วุฒิ  ผ ากา คณ บ ดี คณ ะเท ค โน โลยี อุ ตส าห กรรม                      
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๘ สาขาวิชา และแผนการเปิดและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
และพลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะในเรื่องปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ให้ด าเนินการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้ระยะเวลาด าเนินการ
สอดคล้องกัน 

มติ กบม. เห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการเปิดและพัฒนาหลักสูตรใหม่                       
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕ .๔  แผ น ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต ร /แ ผน การ เปิ ด แล ะพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ให ม่                       
ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร และแผนการเปิดและพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน               
๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เน้นการพิสูจน์หลักฐานและ            
นิติวิทยาศาสตร์) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้  
๑. การปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๑๐ หลักสูตร ให้ด าเนินการร่วมกับ คณะครุศาสตร์                   

เพ่ือให้ระยะเวลาด าเนินการสอดคล้องกัน 
๒. ให้ พิจารณาเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการค านวณ              

โดยให้อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร      
๓. ให้พิจารณาพัฒนาหลักสูตร ที่เป็นความต้องการของสังคม โดยเน้นทักษะการท างาน

เป็นหลัก             

มติ กบม. เห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการเปิดและพัฒนาหลักสูตรใหม่                       
ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๕.๕ แผนการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 
๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชา
การจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และระดับปริญญาโท จ านวน ๑ หลักสูตร คือหลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้
กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

มติ กบม. เห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ โดยให้ด าเนินการ                       
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๖ แผนการรับนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๕.๗ แผนการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีรายวิชา
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคลภายนอกเพ่ือเก็บเป็น Credit bank ด้วย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาพัฒนาระบบเกษตร Smart 
Fram ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มติ กบม. เห็นชอบแผนการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๕.๘ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโครงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรสู่มาตรฐานสากล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโครงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรสู่มาตรฐานสากล ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์ทิพรัตน์ ติ ฆ ะ ปั ญ ญ า  ร อ งค ณ บ ดี             
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้น าเสนอ  

อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร น าเสนอ
รายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโครงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร             
สู่มาตรฐานสากล ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโครงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิต                     
 ทางการเกษตรสู่มาตรฐานสากล 

๒. ให้ทางคณะของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยก่อน 
๓. มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ                       

ของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๕.๙ การพิจารณาร่างแบบแปลนปรับปรุงอาคารเวทีมวย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป                 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาร่างแบบแปลนปรับปรุงอาคารเวทีมวย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบร่างแบบแปลนปรับปรุงอาคารเวทีมวย โดยมอบให้รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป หารือร่วมกัน
อีกครั้ง 

๕.๑๐ รายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผน  
ปฏิบัติงาน ณ สิ้นสุด ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานอธิการบดี 

นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผน  ปฏิบัติงาน ณ สิ้นสุด ไตรมาส ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน                  
ณ สิ้นสุด ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานอธิการบดี 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๕.๑๑ การพิจารณาก าหนดวันจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาและงานครบรอบ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาก าหนดวันจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาและงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
ในวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบก าหนดวันจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาและงานครบรอบ ๕๐ ปี                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในวันที่ ๑ - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

๕.๑๒ มาตรการรับมือและช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 

อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณามาตรการรับมือและช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ            
การประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบมาตรการรับมือและช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 

๕.๑๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวทางการด าเนินการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส           
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวทางการด าเนินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาควบรวมข้อที่ ๔ และข้อที่ ๕ 
ไว้ในข้อเดียวกนัได้หรือไม่ เนื่องจากมีรายละเอียดใกล้เคียงกัน 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวทางการด าเนินการปฏิบัติการสอน                
ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

๕.๑๔ การพิจารณาขอข้อมูลประกอบการจัดท า Rajabhat Dataset 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอข้อมูลประกอบการจัดท า Rajabhat Dataset โดยอ้างถึงหนังสือ
ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ. ๑๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ได้ขอให้กรอกข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓  
๒. ข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบริการวิชาการ ข้อมูลงานวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

ในการนี้ยังขาดข้อมูลบริการวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                
การประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการขอข้อมูลประกอบการจัดท า Rajabhat Dataset 
 ๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 

น าส่งข้อมูลบริการวิชาการ ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๗/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   
ไดแ้จ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดประชุม
ในวันพุธที ่๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   
หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการกองกลาง  

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


