
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารรมย ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรญั มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ  

๘. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๙. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๐.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๑.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๖. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๒.  อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

๔. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหนางานประชุมและเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 

๓. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๗. นายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๘. นายไพรวัลย ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ 

ผูเขารวมประชุม 

๑.  อาจารยทิพรัตน  ติฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒. นายภูมินันท รุงแสง นิติกร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

ตามท ี ่ ได ม ีการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                   

ครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๕ เมื ่อวันพุธที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั ้น ๑ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ – ๒๕ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ ขออนุญาตใชอาคารและสถานที่ เปนหนวยสอบขอเขียน เพื่อบรรจุแตงตั้งเขารับ

ขาราชการตำรวจสัญญาบัตรและช้ันประทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงวาศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ ขออนุญาตใชอาคารและสถานท่ี เปนหนวยสอบขอเขียน เพ่ือบรรจุ

แตงตั้งเขารับขาราชการตำรวจสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอาทิตยท่ี 

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

“ระดับทีมเพชร” 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม  

ทราบถึงประกาศคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ระดับทีมเพชร” 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ (ราง) ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม  

ทราบถึง (ราง) ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ ปฏิทิน กยศ. กำหนดการกูยืมเงิน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงปฏิทิน กยศ. กำหนดการกู ยืมเงิน ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ (ราง) กำหนดการจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปนโลหิตตอชีวิตเพื่อนมนุษย ปที่ ๙              

เพ่ือถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึง (ราง) กำหนดการจัดกิจกรรม กยศ.รวมใจ ปนโลหิตตอชีวิตเพื่อนมนุษย ปที่ ๙ เพื่อถวายราชสดุดี 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ในระหวางวันที ่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจันทนผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานความกาวหนาการจัดหาครุภัณฑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู ชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให             

ท ี ่ประช ุมทราบถ ึงรายงานความก าวหน าการจ ัดหาคร ุภ ัณฑ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอมูล ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ             

การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจง 

ใหที ่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒               

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ รายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

รายงานการเบิกจายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ              

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ การใชบริการระบบตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชน 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการใชบริการระบบตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชน ตามท่ี

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปนและคณะ              

เขาอบรมการใชประโยชนจากบัตรประจำตัวประชาชน (Offline) แลวนั ้น ทางกรมการปกครองเนนย้ำ                 

เรื่องไมอนุญาตใหนำขอมูลไปใชกับหนวยงานอื่นตองใชสำหรับหนวยงานเทานั้น และกระบวนการทำงาน            

จะเปนการตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนวาเปนบัตรจริงหรือไม ซึ่งไมใชการพิสูจนยืนยันตัวตน สามารถ

ดำเนินการ ไดดังนี้ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

๑. การอานขอมูลจากบัตรประชาชนโดยตรง โดยใชโปรแกรมจากเครื่องอานบัตรที่มี

จัดจำหนายท่ัวไปได 

๒. การตรวจสอบบัตรประชาชนวาบัตรนั้นเปนบัตรจริงหรือไม และอานขอมูลจากบัตร

ประชาชนโดยตรงโดยใชโปรแกรมท่ีพัฒนาจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาระบบอานและตรวจสอบสถานะ

บัตรประชาชนเรียบรอยแลว อยูในขั้นตอนการทดสอบระบบพรอมใชงานไดภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ หนวยงานที่ตองการใชงานระบบอานบัตรและตรวจสอบบัตรประชาชน ใหจัดทำหนังสือขอใชและ

ติดตั ้งระบบดังกลาว มายังสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตองระบุชื ่อผู ร ับผิดชอบ                  

ของหนวยงานดวย เนื่องจากขอมูลบัตรประชาชน เปนขอมูลเฉพาะบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล ซึ่งกรมการปกครองเนนย้ำหามเผยแพรใบอนุญาตการเชื่อมตอ (license) ขอมูลแกบุคคลที่สาม

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ สรุปกิจกรรม Summer Course 2022 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง 

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกิจกรรม Summer Course 2022 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ระหวางวันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๑ จำนวนนักเรียนทุกระดับชั ้น ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               

อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง ขอมูล ณ วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ระดับช้ัน จำนวน (คน) 
เตรียมอนุบาล 1 16 

เตรียมอนุบาล 2/1 25 
เตรียมอนุบาล 2/2 23 

รวมระดับเตรียมอนุบาล 64 
อนุบาล 1 38 
อนุบาล 2 24 
อนุบาล 3 24 

รวมระดับอนุบาล 86 

รวมระดับกอนประถมศึกษา 150 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

ระดับช้ัน จำนวน (คน) 
ประถมศึกษาปท่ี 1 18 
ประถมศึกษาปท่ี 2 15 
ประถมศึกษาปท่ี 3 11 
ประถมศึกษาปท่ี 4 8 

รวมระดับประถมศึกษา 52 
รวมท้ังหมด 202 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ผู ช วยศาสตราจารย พงษ สว ัสด ิ ์  อำนาจกิต ิกร รองอธ ิการบดีฝ ายว ิชาการ                     

ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง              

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๕/ ว ๙๒๙๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕               

ขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจะตอง

ดำเนินการทุกรอบ ๕ ป ใหสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมทราบ    

ในการนี้จึงขอใหแตละหนวยงานเตรียมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบาย

และแผน อาจจะมีการเรียกขอขอมูลเพ่ิมเติมได 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๓ การเขาใชสถานท่ีเพ่ือจัดประชุมของสาธารณสุขจังหวัด  

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให               

ที ่ประชุมทราบวาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะหใชหองประชุมเอื ้องหลวง                

เพื ่อจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต                

จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๑๔ แจงจำนวนนักศึกษาเขาหอพัก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ที่ประชุมทราบถึงจำนวนนักศึกษาเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕              

รวมทั้งสิ้น ๒๓๑ คน ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

๔.๑๕ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกดานเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน              

(UN SDGs) 

อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกดานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปางเขารวมการจัดอันดับเปนปแรก ไดสงขอมูลเพื่อรับการจัดอันดับ ๔ เปาหมาย และไดอันดับที่ ๒ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยเขารวมการจัดอันดับรวม ๑,๔๐๖ แหง จาก ๑๐๖ 

ประเทศท่ัวโลก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ โครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที ่ประชุม

พิจารณาโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕     

ไดเห็นชอบมาตรการลดการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐใหไดอยางนอยรอยละ ๒๐ (รวมไฟฟาและน้ำมัน

เชื้อเพลิง) โดยใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานและรายงานผลการใช

พลังงานงานผานเว็บไซต e-report.energy.go.th เปนประจำทุกเดือน ในการนี้จึงขอความรวมมือทุกหนวยงาน

ชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟาและพลังงานเชื้อเพลิง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรขอความอนุเคราะหบุคลากร ใหงดใชอาคารนอกเวลาราชการ เพื่อประหยัด

พลังงานไฟฟา 

๒. ตารางแสดงการใชน้ำมันเชื้อเพลิง ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ป พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ใหแสดงจำนวนปริมาณการใชน้ำมันเชื ้อเพลิง (ลิตร) ดวย เนื ่องจากราคาน้ำมันเชื ้อเพลิง                               

มีการปรับขึ้นลงตลอดเวลา หากแสดงเปนคาใชจาย (บาท) จะไมสามารถนำมาวิเคราะหเปนการใชน้ำมัน

เชื้อเพลิงในแตละเดือนได 

มติ กบม.  เห็นชอบโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม 

๕.๒ ขอหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนนานาชาติเซนตเฮเลียร-               

เบรลารด และคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดหารือใหที่ประชุม 

การทำความร วมมือทางว ิชาการระหว างโรงเร ียนนานาชาต ิเซนต เฮเล ียร - เบรลาร ด และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ    

การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ผู ชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                  

ไดแจงท่ีประชุมวาจากการประสานงานไปยังโรงเรียนดังกลาว การทำความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียน

นานาชาติเซนตเฮเลียร - เบรลารด และคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง เปนลักษณะรวมผลิต และหลักสูตรระยะสั้น 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผู ชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดใหขอมูล               

เพิ่มเติมวา ที่ผานมามีตัวแทน (Agency) จัดหานักศึกษาจีนมาศึกษาตอที่คณะวิทยาการจัดการ และทำความ

รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนดังกลาว โดยใหโรงเรียนดังกลาวปรับพื ้นฐาน              

ดานภาษาไทยและดานภาษาอังกฤษให กอนสงมาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓. ควรรางรายละเอียดการทำความรวมมือมาใหชัดเจน วาจะทำความรวมมือ              

ทางวิชาการดานใด หากทำความรวมมือทางวิชาการแลวมหาวิทยาลัยไดอะไร และใหนำเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนนานาชาติเซนตเฮเลียร-               

เบรลารด และคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๓ ขอหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแหงภาคเหนือ           

และคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดหารือใหที่ประชุม 

การทำความร วมม ือทางว ิชาการระหว างโรงเร ียนนานาชาต ิอ ั งกฤษแห งภาคเหน ือ และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายละเอียดตามเอกสารประกอบ    

การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที ่ประช ุมร วมกันพิจารณาและมีข อเสนอแนะว าควรร างรายละเอียดการทำ           

ความรวมมือมาใหชัดเจน วาจะทำความรวมมือทางวิชาการดานใด หากทำความรวมมือทางวิชาการแลว

มหาวิทยาลัยไดอะไร และใหนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการทำความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเร ียนนานาชาติอ ังกฤษ              

แหงภาคเหนือ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๔ รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี               

และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี ้ และเกณฑ              



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

การประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน ปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียด                   

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี               

และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน ปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง การจัดการเรียนการสอน                

และการสอบ อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับท่ี ๗ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให           

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ                     

อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๗ รายละเอียด              

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหแกไข ขอ ๘ เปน “การดูแลบุคลากร นักศึกษาหรือนักเรียน กรณีที่พบมีการติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID - 19) มีผลเปนบวก ใหรีบดำเนินการรายงานตัวเองเพื่อเขาระบบการรักษา

ของสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ใกลเคียง หากไมทราบ สามารถสอบถามขอมูลไดที่ศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.) หรืองานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และใหมี           

แนวปฏิบัติ ดังนี้” 

๒. ใหแกไข ขอ ๘.๑ เปน “ใหบุคคลท่ีมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ดำเนินการรายงาน และแจงไทมไลนใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของทราบโดยไมปกปด เพื่อกำหนดมาตรการเฝา

ระวังตอไป และใหบุคคลที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) แจงผูสัมผัสใกลชิดที่มีลักษณะ                    

เสี่ยงสูงทราบ เพ่ือแยกกักตัวเองพรอมท้ังเฝาระวังอาการ เปนระยะเวลาอยางนอย ๗ วัน” 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ               

อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับท่ี ๗ 

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวาดวย จำนวนเงินทุนการศึกษา               

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการใหทุนการศึกษา และการยกเวนคาบำรุงการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู ชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให               

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวาดวย จำนวนเงินทุนการศึกษา ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการใหทุนการศึกษา และการยกเวนคาบำรุงการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. (ก) ดานกีฬา ตองเปนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี “มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม           

ไมต่ำกวา ๒.๒๕” ใหแกไขเปน “มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐” 

๒. ใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑนักศึกษาที่มีความ

ประพฤติดี ประกอบดวยอะไรบาง 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวาดวย จำนวนเงินทุนการศึกษาตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการใหทุนการศึกษา และการยกเวนคาบำรุงการศึกษา              

พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๗ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)               

ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔                

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)               

ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที ่ประชุมร วมกันพิจารณาและมีข อเสนอแนะใหตรวจสอบและแกไขแนวทาง                 

การพัฒนาอาจารยดานตำแหนงทางวิชาการ ใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)               

ระด ับหล ักส ูตร คณะมน ุษยศาสตร และส ังคมศาสตร   ประจำป การศ ึกษา ๒๕๖๔                          

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๘ รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๙ รายงานผลการต ิดตามประเม ินผลผลล ัพธ การ เร ี ยนร ู  ของหล ักส ู ตร                      

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            

ได เสนอใหท ี ่ประช ุมพิจารณารายงานผลการติดตามประเม ินผลผลล ัพธ การเร ียนร ู ของหลักส ูตร                         

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร        



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

มีการกำหนดผลลัพธการเรียนรู ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติที ่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับ

ผลลัพธผูเรียนท้ัง ๓ ดาน ตามมาตรฐานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และจุดเนนของหลักสูตร 

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง ตารางเทียบเคียง                       

ผลการเรียนรู ๕ ดานที่กำหนดในหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                

กับผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓       

จึงมีการติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรูที ่กำหนดของหลักสูตร ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้จึงเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ (กบว.) ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรายงานผลการติดตามประเมินผลผลลัพธการเรียนรู

ของหลักสูตร วาจะรายงานผลลัพธการเรียนรู ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือผลลัพธผูเรียน 

๓ ดาน ตามมาตรฐานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือจะไดดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน                

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๐ รายงานผลการติดตามประเมินผลผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร คณะวิทยาการ

จัดการ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รายงานผลการติดตามประเมินผลผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๑๑ การขอความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบ              

การธุรกิจอาหาร เพื ่อยื ่นขอเสนอการจัดการศึกษาที ่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher 

education sandbox) 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาการขอความเห็นชอบการเสนอหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

อาหาร เพื ่อยื ่นขอเสนอการจัดการศึกษาที ่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education 

sandbox) ในการน ี ้ ได ขออน ุญาตท ี ่ประช ุมให อาจารย ท ิพร ัตน   ต ิฆะป ญญา รองคณบด ีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนำเสนอ  

อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจอาหาร เพื่อยื่นขอเสนอการจัดการศึกษา             



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

ที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox) ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ที ่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหยื ่นขอเสนอการจัดการศึกษา             

ท ี ่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox) ตามแบบฟอรมที ่สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมกำหนด โดยจะตองระบุใหชัดเจนวาตอบโจทย

การพัฒนาและยกระดับกำลังคนดานใด และกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีตองการขอยกเวนใหชัดเจน  

มติ กบม.  ๑. เห็นชอบในหลักการนำเสนอหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจอาหาร 

เพื ่อยื ่นขอเสนอการจัดการศึกษาที ่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher 

education sandbox) และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. ใหย ื ่นข อเสนอการจัดการศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher 

education sandbox) ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม โดยผานความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๕.๑๒ การขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหที ่ประชุมพิจารณาการขอความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ในการนี้              

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนำเสนอ  

อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอ

รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหเพ่ิมขอมูลจำนวนรับนักศึกษา และขอมูลนักศึกษาคงอยู 

๒. เนื ่องจากเปนชวงระหว างการเปล ี ่ยนกฎกระทรวงที ่ เก ี ่ยวก ับมาตรฐาน                    

การอุดมศึกษา จึงขอใหดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลังจากท่ีมีการประกาศบังคับ

ใชกระทรวงที ่ เก ี ่ยวก ับมาตรฐานการอุดมศึกษา ค ือต ั ้งแต ว ันที ่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป นต นไป                        

เพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงฉบับใหม  

๓. ใหดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และนำเสนอตอ              

สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย หลังจากที่มีการประกาศบังคับใชกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

ฉบับใหม คือตั้งแตวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เปนตนไป  

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการปรับปรุงหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร และใหดำเนินการ                    

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๕.๑๓  รายงานผลการต ิดตามประเม ินผลผลล ัพธ การเร ียนร ู ของหล ักส ูตร                         

คณะวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานผลการติดตามประเมินผลผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕.๑๔ การพิจารณาสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนในการเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดวยมติที่ประชุมคณาจารย

และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติใหคณะ

นำเสนอมหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณาสิทธ ิพิเศษหรือโปรโมชั ่นสำหรับการเขาศึกษาตอของนักเร ียน                

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื ่อจะใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับคณะ                

หรือมหาวิทยาลัยตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. กรณีน ักศึกษากองทุนเง ินให ก ู ย ืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.) ไม ต องสำรอง

คาลงทะเบียนเรียน ไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากเปนการยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ และมีผลตอ             

การรับนักศึกษาเพ่ิมเติม กรณีท่ีจำนวนนักศึกษาสาขาวิชานั้น ๆ ไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา 

๒. หลักสูตรควรมุงเนนในดานผลลัพธมากกวา วาหากมาเรียนแลว สามารถทำอะไร

ไดบาง 

๓. ควรมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษา   

๔. การประชาสัมพันธสิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่น อาจไมสามารถทำใหจำนวนนักศึกษา

เพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบันจำนวนประชากรลดลง ดังนั้นควรหากลุมเปาหมายใหม โดยการพัฒนาหลักสูตร    

ระยะสั้นเพ่ือ Upskill และ Reskill 

๓. ขอความรวมมืออาจารยคณะวิทยาศาสตร เขารวมโครงการเสวนา "การพัฒนา

หลักสูตรกับความทาทาย การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษายุคใหม" ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เพ่ือนำแนวทางมาพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

มติ กบม. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

๕.๑๕ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนัก

ศิลปะและวฒันธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    

ไตรมาสท่ี ๒ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๑๖ รายงานผลการดำเน ินงานของกองทุนและการบร ิหารงานกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสท่ี ๒ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให            

ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของกองทุนและการบริหารงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย

กองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๒(๑๑) ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงาน                      

ผลการดำเนินงานของกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนและการบริหารงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย    

ราชภ ัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที ่  ๒ และให นำเสนอตอ                 

สภามหาวิทยาลัยตอไป 

๕.๑๗ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื ่อง ศูนยการเรียนรู มาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง ศูนยการเรียนรูมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหพิจารณาแกไขว ัตถุประสงคของบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย                   

กับ องคการบริหารสวนจังหวัดลำปาง ใหละเอียดและชัดเจน โดยเขียนแยกเปนขอ ๆ   

๒. บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื ่อง ศูนยการเรียนรู มาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น ขอ ๒.๑ ก ใหตัดคำวา “ผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ” ออก และ ขอ ๒.๑ ข ค และ ง             

ใหตัดคำวา “ผูเชี่ยวชาญ” ออก 

๓. ขอ ๓ ใหพิจารณาลดระยะเวลาของความรวมมือ ใหเหลือตามวาระการดำรง

ตำแหนงของผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร หรือระยะเวลา ๓ ป 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

๔. ใหผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

นำโครงการโรงงานนวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานสากลฯ มาแนบบันทึกขอตกลงความรวมมือ            

ทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัย กับ องคการบริหารสวนจังหวัดลำปาง เพื่อใหนิติกรตรวจสอบอีกครั้งวา

บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 

มติ กบม. เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง ศูนยการเรียนรูมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถิ่น และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๘ การเตรียมความพรอมกอนการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

ประเด็นเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) ซ่ึงจะมีผลบังคับใช

ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนง

หัวหนางานนิติการ เปนผูนำเสนอ  

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ นำเสนอประเด็น

เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) ใหท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

๑. การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 

- ใหดำเนินการแตละครั้ง คณบดีตองออกคำสั่งมอบหมายงานใหชัดเจน 

- ควรใหคณบดีตรวจสอบไดแตเพียงผูเดียวไดหรือไม (โดยไมตองผานหลายคน) 

- ผูสอนไมควรทราบวาผูใดเปนผูประเมิน 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควรนำสงผูบังคับบัญชาตามข้ันตอน 

๓. การรับสมัครงาน (บุคคลทั่วไป)/การรับสมัครนักศึกษา ควรเก็บเอกสารราชการ

ตามลำดับข้ันตอน 

๔. การเก็บขอมูลการวิจัย ควรเก็บขอมูลไวหามเผยแพรเด็ดขาด 

๕. ผลการเรียนของนักศึกษา หามประกาศชื่อ-สกุล และรหัสนักศึกษา และไมควร

ติดประกาศไวหนาหอง 

๖. การประกาศใหนักศึกษาออก (พนสภาพนักศึกษา) ใหทางมหาวิทยาลัยผิดผนึก

ลายชื่อใหคณะได 

๗. ตองมีการชี ้แจงกอนถายภาพ ว าจะมีเผยแพรถ ายภาพกิจกรรมออกสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

๘. กลองวงจรปด ตองติดประกาศไววามีกลองติดไวเพื่อบันทึกภาพ ตามอาคาร             

ตาง ๆ  

๙. กรณียังไมทราบความชัดเจน ใหสอบถามคณะกรรมการขอมูลสวนบุคคลกอน

ดำเนินการ  

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ วันอังคารท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. เห็นชอบตามประเด็นที่เสนอและมอบหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดำเนินการ               

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

๑. กรณีการประเมินความพึงพอใจใหผูดูแลระบบ เสนอคณบดีแตเพียงผูเดียว 

๒. กรณีกล องวงจรปด ต องต ิดประกาศไว ว าม ีกล องต ิดไว  เพ ื ่อบ ันทึกภาพ                 

หนามหาวิทยาลัยเพียงจุดเดียว 

มติ กบม. เห็นชอบการเตรียมความพรอมกอนการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)                 

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กำหนดการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง                  

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ ซ่ึงกำหนดประชุม

ในวันพุธท่ี ๑๕ มิถ ุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรมย ช ั ้น ๑ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  

  

 

 (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

 ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 

 

 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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