
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ทองสุข ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๖. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๒๐.  อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

๒.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหนางานประชุมและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

๓.  วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๕. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรากร เนือยทอง  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

๒.  นางสาวจินตนา ตะนะวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

๑.๑ การตรวจเย่ียมความกาวหนาผลการดําเนินงาน “อว. แกจน : วิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” 

ประธานขอเชิญท่ีประชุมทราบถึงการตรวจเยี่ยมความกาวหนาผลการดําเนินงาน “อว. 

แกจน : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก” ของศาสตราจารยพิเศษเอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๒ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดานการจัดการเรยีนรูและการวัดและประเมินผล 

เพ่ือพัฒนาจังหวัด 

ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา               

ดานการจัดการเรียนรูและการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาจังหวัด ในการนี้จึงขอใหคณบดีคณะครุศาสตร 

คัดเลือกอาจารย ในสังกัดคณะครุศาสตร จํานวน ๒ คน เพ่ือเปนวิทยากรตนแบบ  

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๓ 

 

๑.๓ แผนปฏิบัติราชการเงินรายไดคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ 

เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการเงินรายไดคงคลัง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้จึงขอใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เรงดําเนินการเบิกจาย 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง                 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือพุธท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าป าง                   

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจํานวน ๒๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๘ – ๒๘ 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะ ๕ ป 

(๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร              

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะ ๕ ป 

(๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

ท่ี ป ระชุ ม มี ข อ เสนอแนะให ทุ กคณ ะ นํ าแผนบริห ารและพัฒ นาบุ คล ากร                    

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะ ๕ ป (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ไปปรับใช 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๔ 

 

๔.๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจํ าป งบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑       

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหปรับยุทธศาสตรการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับ

คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

หลักสูตรเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับ

หลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให            

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตร

เกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๕ 

 

๔.๕ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพ

การศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให            

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา               

ภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให            

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตร

นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให                  

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับ

หลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับคณะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให                  

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ  (Quality Improvement Plan)                



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๖ 

 

ระดับคณะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ ประกาศสํานักงานการวิจัยแหงชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาขอเสนอกิจกรรมสงเสริม

และสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรูการวิจัยและถายทอดเพ่ือการใชประโยชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให                  

ท่ีประชุมทราบถึงประกาศสํานักงานการวิจัยแหงชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาขอเสนอกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรูการวิจัยและถายทอดเพ่ือการใชประโยชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ซ่ีงมหาวิทยาลัยผานการพิจารณา จํานวน ๔ โครงการ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ รูปแบบและกําหนดการจัดงานปาเวณีย่ีเปง ณ หนองหัวหงอก ประจําป ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ทองสุข ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม         

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรูปแบบและกําหนดการจัดงานปาเวณียี่เปง ณ หนองหัวหงอก ประจําป ๒๕๖๔  

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ขวงวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ การเตรียมการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                

ในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                  

ท่ีประชุมทราบถึงการเตรียมการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในภาคเรียนท่ี ๒       

ปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียด      

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๗ 

 

๔.๑๒ โครงการขับเคล่ือนและขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

กิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพัฒนา Soft Skills นักศึกษาดวย

กระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในวันท่ี ๑, ๘, ๑๖ และวันท่ี ๒๐–๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                  

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กิจกรรมโครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพัฒนา Soft Skills นักศึกษาดวยกระบวนการวิศวกร

สังคม (วศค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันท่ี ๑ , ๘, ๑๖ และวันท่ี ๒๐–๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓  กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป าชุมชน เนื่ องใน วันคลายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙               

(วันดินโลก) 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให             

ท่ีประชุมทราบถึงกิจกรรมจิตอาสา ปลูกปาชุมชน เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ             

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ (วันดินโลก) ซ่ึงกําหนดข้ึน              

ในวันพุธ ท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ปาชุมชน บานทุงสามัคคี ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปางรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๑๔  กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต  เนื่ องใน วันคล าย วันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม            

(วันพอแหงชาติ)    

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให           

ท่ีประชุมทราบถึงกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม (วันพอแหงชาติ) ซ่ึงกําหนดข้ึน               

ในวันศุกรท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียด                 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๘ 

 

๔.๑๕ พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔   

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให            

ท่ีประชุมทราบถึงพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษา ไดกําหนดจัดพิธีไหวครู 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๖ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๗ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 

Plan) ระดับหลักคณะ คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ                      

คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๘ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงผลการคัดเลือกคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) เนื่องจากกรรมการ                 

จากผูทรงคุณวุฒิไดขอลาออก จึงเสนอขอแตงตั้งรองศาสตราจารยวัชรภรณ ชอลําเจียก เปนคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ และมอบใหฝายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตอไป 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาการใชโรงเรือนสําหรับการจัดหารายไดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการใชโรงเรือนสําหรับการจัดหารายไดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุม

ใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ รายงานผลการพิจารณาและขอเสนอแนะของผูมีสวน

เก่ียวของ 

 วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหนางานนิติการ ไดรายงานผลการพิจารณาและ

ขอเสนอแนะของผูมีสวนเก่ียวของ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. ไมเห็นชอบใหออกประกาศการใชโรงเรือนคณะเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับการจัดหารายได  

๕.๒ แนวทางการขอเปดหลักสูตรการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให          

ท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการขอเปดหลักสูตรการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการขอเปดหลักสูตรการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

๕.๓ รายงานการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะ และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณารายงานการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ                 

และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

คณะ และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน 

๕.๔ การปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผู ช วยศาสตราจารยพ งษ สวัสดิ์  อํ าน าจ กิติ กร  รองอธิการบ ดีฝ ายวิชาการ                        

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

องคประกอบท่ี ๖ ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ใหเปนไปตามคูมือการประเมินการกําหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบการปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

องคประกอบท่ี ๖ ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๕.๕ การพิจารณาการดําเนินงานในตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบ                

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให                

ท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินงานในตัวบงชี้ ท่ี ๕.๔ รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยอาเซียน เนื่องจากการดําเนินงานประกันคุณภาการศึกษาภายในระดับคณะในปท่ีผานมา ผลการ

ประเมินของทุกคณะไมมีการดําเนินงานในตัวบงชี้นี้ คณะจึงเห็นวาขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตัดตัวบงชี้นี้

ออกจากเกณฑการประเมิน ระดับคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ  กบม. เห็นชอบใหยกเลิกการดําเนินงานในตัวบงช้ี ท่ี  ๕ .๔ รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบ                

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

๕.๖  การจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                            

ในหมวดงบลงทุน (คาครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง) 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวด

งบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                             

ในหมวดงบลงทุน (คาครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 

๒. มอบใหคณะกรรมการบริหารนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พิจารณาเรียงลําดับ

ความสําคัญการของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดงบลงทุน 

(คาครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง) ของแตละหนวยงานอีกครั้ง 

๕.๗ การขอตอสัญญาปายโฆษณา และขอความอนุเคราะหยกเวนคาเชาปายโฆษณา

รายป 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาการขอตอสัญญาปายโฆษณา และขอความอนุเคราะหยกเวนคาเชาปายโฆษณารายป ของ

บริษัท บีลิงค มีเดีย จํากัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหคิดคาเชารายปในอัตราเดิมและใหทาง

บริษัทบีลิงค มีเดีย จํากัด เสนอขอลดอัตราเชาเปนรายเดือนใหมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ใหสอดคลอง

กับท่ีมหาวิทยาลัยไดยกเวนใหกับรายอ่ืน 

มติ กบม. ๑. ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี แจงบริษัทบีลิงค มีเดีย จํากัด  

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๕.๘  รายงานการเงินและบัญชีของกองทุนพัฒนานักศึกษานักศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให              

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการเงินและบัญชีของกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานการเงินและบัญชีของกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลังตรวจสอบ

อีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๙ รายงานการเงินและบัญชีของกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให             

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการเงินและบัญชีของกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานการเงินและบัญชีของกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลังตรวจสอบ

อีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๐ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 

Plan) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ท่ี ประชุมร วม กันพิจารณ าและมีข อ เสนอแนะว า เม่ือสิ้ นสุ ดป การศึกษา               

การรายงานผลการดําเนินงาน ควรรายงานใหปรากฏเปนรูปธรรม 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และใหดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๕.๑๑ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 

Plan) ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๑๒ สรุปผลการพิจารณาการทบทวนการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลการพิจารณาการทบทวนการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด           

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาการทบทวนการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง)               

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                     

๕.๑๓ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔            

คณะครุศาสตร (จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓)   

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร                    

(จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) รายละเอียด           

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔                 

คณะครุศาสตร (จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓)   

๕.๑๔ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔     

คณะครุศาสตร (จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓)               

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร                 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

(จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔                

คณะครุศาสตร (จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๕.๑๕ รายงานแสดงฐานะการเงิน กองทุนคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานแสดงฐานะการเงิน กองทุนคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานแสดงฐานะการเงิน กองทุนคณะครศุาสตร ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๖ รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาการ

จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร                            

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ 

๕.๑๗  รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจําป                 

การศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ                     

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๕.๑๘ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานทางการเงิน กองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานทางการเงิน กองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๙ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณารายงานทางการเงิน กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานทางการเงิน กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง             

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒๐ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให            

ท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหทบทวนปรับแผนปฏิบัติราชการ               

หนา ๑ ขอท่ี ๔ ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ หนา ๑๕ ขอ ๓.๒.๔ 

มติ กบม.   เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และใหดําเนินการ                    

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

๕.๒๑ รายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง                

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒๒ รายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง                  

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒๓ รายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                       

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง             

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

๕.๒๔ รายงานทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง                

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒๕ รายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑ 

มติ กบม.  ๑.  เห็นชอบรายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และงานคลัง                

ตรวจสอบอีกครั้ง กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๒๖ ขอความอนุเคราะหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษาในโครงการพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม

จํานวน ๔ คน 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความอนุเคราะหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษาในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา                

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิมเติมจํานวน ๔ คน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบใหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษาในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม จํานวน ๔ คน 

ดังนี้ 

  ๑. นางสาวผาณิต  รังสีพนาไพร  ศึกษาตอสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๔ ป) 

  ๒. นางสาวรุงนภา อาชาประดิษฐ ศึกษาตอสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. ๔ ป) 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

  ๓. นางสาวสุภาพร ฟาอรามศรี ศึกษาตอสาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ. ๔ ป) 

  ๔. นางสาววรนุช คีรีเลิศธรรม ศึกษาตอสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. ๔ ป) 

๕.๒๗ ขอความอนุเคราะหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษาในโครงการพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม

จํานวน ๒ คน 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความอนุเคราะหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษาในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา                

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิมเติมจํานวน ๒ คน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๗.๑ 

มติ กบม.   เห็นชอบใหยกเวนคาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษาในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม จํานวน ๒ คน 

ดังนี้ 

  ๑. นางสาววิชญาพร โสดานาฎ  ศึกษาตอสาขาวิชาเคมี (ค.บ. ๔ ป) 

  ๒. นายภัทรภณ  บุตรแกว ศึกษาตอสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. ๔ ป) 

๕.๒๘ แผนปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ทองสุข ผูแทนอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม             

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๒๙ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙   

ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ทองสุข ผูแทนอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม             

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๙.๑ 

ท่ีประชุมรวม กัน พิจารณาและมีขอ เสนอแนะใหทบทวนยุทธศาสตร ท่ี  ๓                    

การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดท่ี ๒ “รอยละของผูเขารวมกิจกรรมหรือมีสวนรวมในการอนุรักษ              

และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม” ควรระบุตัวชี้วัดใหชัดเจน เชน รอยละของนักศึกษา รอยละของผูเขารวม 

เปนตน 

มติ กบม.  เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และให

ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

๕.๓๐ การพิจารณาสถานท่ีตั้งโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาสถานท่ีตั้งโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินคาเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ             

การประชุมหมายเลข ๕.๓๐.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบสถานท่ีตั้งโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินคาเกษตร บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒. มอบใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยศาสตราจารย 

เอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป และงานอาคารสถานท่ี สํารวจ

พ้ืนท่ีจริง และนําเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายเพ่ือพิจารณาสถานท่ีตั้งโรงงาน

นวัตกรรมแปรรูปสินคาเกษตรอีกครั้ง 

๕.๓๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ส้ินไตรมาส ๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ สิ้นไตรมาส ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหตัดรอยละของการเบิกจายของศูนยอบรมและการศึกษาตอเนื่องออก เนื่องจาก

โครงการไดถูกยกเลิกไปแลว 

๒ . หน า ๔  ให แก ไขรอยละของการเบิ กจ ายรายการครุภัณ ฑ  ของสํ านั ก                  

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากรอยละ ๒๙๙.๖๖ เปนรอยละ ๙๙.๘๘  

๓ . หนา ๗  โครงการปรับปรุงอาคารศิลปะ เบิกจายเพียง รอยละ ๒๐.๘๔                   

ใหตรวจสอบการเบิกจายอีกครั้ง เนื่องจากไดสงมอบงานเรียบรอยแลว 

๔. มอบใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหถูกตองอีกครั้ง        

เนื่องจากมีบางโครงการไดดําเนินการเรียบรอยแลว  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ส้ินไตรมาส ๔ และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๑๙ 

 

๕.๓๒ ของบประมาณในการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติของบประมาณในการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหระบุรายละเอียดคาบํารุงรักษาระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน และหลังสิ้นสุดสัญญาการจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                  

จะมีคาใชจายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  

มติ กบม. เห็นชอบการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ                 

ของท่ีประชุม 

๕.๓๓ การเขารวมเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเขารวมเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับ

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการเขารวมเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑  กํ าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลํ าปาง                  

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   

ไดแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ ซ่ึงกําหนด

ประชุมในวันพุธท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๒๐ 

 

๖.๒  ขอความอนุ เคราะหขอพ้ืน ท่ี เพ่ื อตั้ งรานจํ าหน ายเครื่องดื่ มชานมไข มุก                

ภายใตแบรนด Fresh Me และอาหารวาง 

 ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอท่ีประชุม

พิจารณาพ้ืนท่ี เพ่ือตั้ งรานจําหนายเครื่องดื่มชานมไข มุกภายใตแบรนด  Fresh Me และอาหารวาง                     

บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๕๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบพ้ืนท่ีตั้งรานจําหนายเครื่องดื่มชานมไขมุกภายใตแบรนด Fresh Me และอาหารวาง

บริเวณช้ัน ๑ อาคาร ๕๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๖.๓ การเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ป ๒๕๖๕ 

อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดเสนอท่ีประชุม

พิจารณาการเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ป ๒๕๖๕ ซ่ึงมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลําปาง ไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการ จํานวน ๑ เต็นท และไดกําหนดแผนการจัดบูธนิทรรศการ

ของมหาวิทยาลัย คือ ประชาสัมพันธหลักสูตร และนําเสนอผลงานโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเห็นวาเนื่องจากแตละหนวยงานติดภารกิจอ่ืนในชวงเวลา

ดังกลาว จึงยังไมพรอมท่ีจะดําเนินการ เห็นควรมอบใหอาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดี             

ดานวิเทศสัมพันธ ดําเนินการ 

มติ กบม. มอบใหอาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ดําเนินการจัดบูธ           

นิทรรศการของมหาวิทยาลัย 

๖.๔ งานมหกรรมยกระดับรายไดสูงวัยจากฐานภูมิปญญา 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ไดแจงใหท่ีประชุมถึงงานมหกรรมยกระดับรายไดสูงวัยจากฐานภูมิปญญา ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันเสาร                    

ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการนี้จึงขอเชิญ

ทุกทานเขารวมงาน ในวันเวลา และสถานท่ีดังกลาว  

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                  

ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาจากท่ีประชุมประธานสาขา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีมติใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันพุธท่ี ๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ ๒๑ 

 

จํานวน ๑๓ สาขา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย (On Site) โดยนักศึกษาจะตองมากักตัว 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ๑ สัปดาหกอนเปดภาคเรียน 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๖ การออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะตองออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๔     

ตั้งแตชั้นปท่ี ๑ - ๔ เปนระยะเวลา ๑ เดือน ในการนี้จึงขอความอนุเคราะหใหคณบดีแตละคณะ แจงอาจารย

ผูสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปใหทราบดวย 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 

 

 

 (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ  

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  

  

 

 

 (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

 หัวหนางานนิติการ ผูอํานวยการกองกลาง  

 ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 

  

 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม  
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