
  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  

วันจันทรท์ี่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชมุโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
 *************************  
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๗. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครศุาสตร ์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ  จันทร์แสนตอ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๘. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๒๐. อาจารย์สมศักด์ิ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธ์ิแพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๒.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ประชุมและเลขานุการ 
๔. นางสาวธัญญาลักษณ ์ ทะลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม            
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑.๑ การปฏิบัติภารกิจตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รายงานผล    
การดำเนินงานตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ โดยให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ทราบ                    
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔ .๑  ร า ย ก า ร งบ ล งทุ น  (ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  – สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง )  ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ได้ รั บ                            

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 

ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ท ราบ ถึ งรายการงบ ลงทุ น  (ค่ าค รุภั ณ ฑ์  – สิ่ งก่ อ ส ร้ าง ) ที่ ค าดว่ าจะ ได้ รั บ                            
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ – สิ่งก่อสร้าง)             
ที่คาดว่าจะได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เตรียมดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏลำปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ                 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. หน้า ๓๕ ข้อ ๔.๒.๒ ให้แก้ไขเป็น “จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยร่วมมือกับร้านค้าเครือข่ายของสถานประกอบการ หรือจัดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ CWIE ” เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

๒. ควรเพิ่มตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การพัฒนาอาจารย์เป็นมือ
อาชีพ การเพ่ิมทักษะแก่อาจารย์ (Upskill & Reskill) เป็นต้น 

๓. ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ควรปรับให้สอดคล้องกับหน่วยนับ 

มติ กบม.  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏลำปาง และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๒ ประมาณการรายรับ และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ                 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายรับ และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้พิจารณาเพ่ิมงบกลางสำรองฉุกเฉิน (งบเร่งด่วน-อธิการบดี) 
๒. ให้พิจารณาจัดสรรค่าช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙ 

มติ กบม.   เห็นชอบประมาณการรายรับ และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๓ (ร่าง) กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่

ประชุมพิจารณา (ร่าง) กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียด              
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ   
๑. ควรกำหนดลักษณะโควตานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ให้ชัดเจน 

โดยให้คณะที่ต้องการให้โควตา ส่งรายละเอียดให้กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๒. ควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาก่อนสิ้นเดือน เพื่อให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลา

เตรียมเงิน เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
๓. การรับสมัครรอบที่ ๓ ควรปรับระยะเวลาการรายงานตัวและชำระเงินให้เหมาะสม  
๔. การ Walk in หลังเปิดภาคเรียน ๑ สัปดาห์ คือการสมัครเรียน พร้อมรายงานตัว                

ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 

มติ กบม .   เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖                     
และให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๔ การพิจารณาการดำเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง 
นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการดำเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม.    เห็นชอบการดำเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายเร่งด่วน
ด้านการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

๕.๕ การพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               

ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรพัฒนาหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาด 
๒. สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) และสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ             

ชาวต่างประเทศ (ศศ.บ.) ควรพัฒนาหลักสูตรระหว่างประเทศ โดยทำร่วมกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน  

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ                         
และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม 

๕.๖ การพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๖.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. หลักสูตรการพัฒนาคุณค่าผู้สูงวัย สานสัมพันธ์กายใจเชิงบวก เป็นหลักสูตร                  

ที่น่าสนใจ ดังนั้นหากทุกเทศบาลมีโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ว่าขาดคนที่ทำกิจกรรมให้ในเชิงวิชาการ และหาก
อาจารย์ทุกคณะสามารถดำเนินการได้ กจ็ะเป็นการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จะต้องสำรวจความต้องการเป็นปัจจัยหลัก และควรเก็บ
ข้อมูลที่ตอบโจทย์หลักสูตรน้ัน  

๓. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย              
โดยสามารถเรียนได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไซด์ เพื่อตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต  

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ตามเสนอ 

๕.๗ การพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ต้องการใบประกอบวิชาชีพจากครุสภาหรือไม่ 

หากต้องการอาจจะไม่สามารถรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เนื่องจากจะต้องผ่านการประเมินหลักสูตร
จากครุสภาก่อน   

๒. ควรนำหลักสูตรมาบูรณาการกัน เช่น สาขาวิชาชีววิทยาบูรณาการกับสาขาวิชาเคมี 
พัฒนาหลักสูตรเป็นด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพิสูจน์หลักฐาน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน                   
และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด 

๓. ควรสร้างช่ือหลักสูตรให้โดดเด่นและน่าสนใจ 

มติ กบม.  เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ตามเสนอ และให้ดำเนินการ                 
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๘ การพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ให้พิจารณาเปลี่ยนชื่อ            

ให้น่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เช่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า 
เป็นต้น  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

๒. ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหม่                  
โดยไม่ต้องรอให้หลักสูตรครบรอบการปรับปรุง 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ตามเสนอ และให้ดำเนินการ                 
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๙ การพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอให้             

ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาเป็นหลักสูตรของคณะ           
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นต่อเนื่อง และปรับชื่อหลักสูตรให้น่าสนใจและทันสมัย 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ตามเสนอ                         
และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทีป่ระชุม  

๕.๑๐ การพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอ

ให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี ้
๑. ปรับปรุงหลักสูตร สาขาธุรกิจอาหาร โดยควบ ๓ วิชาเอก ได้แก่ ๑) วิชาเอก

เทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ ๒) วิชาเอกเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และ ๓) วิชาเอกการบริหารจัดการ
ธุรกิจอาหาร 

๒. นำเสนอหลักสูตรแซนบล็อค จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร ประกาศ
ณียบัตรทักษะปฎิบัติการธุรกิจอาหารและธุรกิจเกษตร ๒) หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขานวัตกรรม
และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการส่งไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว  

๓. คณะได้ดำเนินการอบรม Skill Mapping โดยให้ผู้สอนนำเสนอจัดทำรายวิชา
เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับ Skill Mapping และการทำเครดิตแบงค์  

๔. การพิจารณารับนักศึกษาต่างชาติ เนื่องจากคณะได้รับการติดต่อจากโรงเรียน
นานาชาติ และได้ดำเนินการไปแล้วในบางส่วนของบางรายวิชา ทั้งนี้งานนิติการได้พิจารณาบันทึกข้อตกลงแล้ว
นำส่งให้ทางคณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และทางคณะจะจัดทำหลักสูตรระยะสั้นการศึกษา ในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาจีนสามารถเข้ามาศึกษาได ้

 ๕ . อาจารย์สั งกัดคณ ะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ รับ เชิญ ไป เป็นวิทยากร                
ตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียนเกษตรกร หอการค้า รวมถึงกรมส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น ในการร่วมจัดทำหลักสูตรเรื่องแปรรูป ทางคณะจึงเห็นว่าควร                



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

จะนำเสนอหลักสูตรระยะสั้น และจัดทำโปรไฟล์นำเสนอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดหารายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย และนำเสนอการบริการวิชาการต่อไป 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ตามเสนอ  

๕.๑๐ การพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยจะพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตร ๑ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๖  

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามเสนอ  

ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ 

๖ .๑ กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ                   
ไดแ้จ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดประชุม
ในวันพุธที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.  
 
 
 
        (นางสาวธัญญาลักษณ ์ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหนา้งานประชุมและเลขานุการ 
 ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ ์ ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม  
  
 
 
 (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ ผู้อำนวยการกองกลาง  
 ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 
 
 
 

(นายปรีชา ไชยโย) 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


