
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๖  วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖  

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร   รองประธานกรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา 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. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๑๑. อาจารยประสงค หนอแกว ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๒. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๓.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๔.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย          กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ             กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๙. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒๐. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ 

   รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี  



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวทิยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางาน ผูชวยเลขานุการ 

   ประชุมและเลขานุการ 

๓. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 

๔. นายปรีชา  วรรณเลิศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๕. นายไพรวัลย  ปานะโปย นักวชิาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการฯ 

๖.  นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

๒. นางสาวนิตยา ปญญาฟู เจาหนาท่ีปฏิบัติงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓. นางสาวสายสุนีย  อินทรไชย รักษาการในตำแหนงหัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ 

ผูเขารวมประชุม (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  นายภูวิช  กันทะยศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

    ๑ .๑  ก า ร ต รว จ เ ย่ี ย ม ก า รด ำ เนิ น ง า น ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ล ำป า ง                               

โดย พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตร ี

ประธานไดกลาวขอบคุณคณะผูบริหารท่ีเขารวมการตอนรับพลเอกดาวพงษ                   

รั ต น สุ ว ร รณ  อ งค ม น ต รี  ท่ี ม าต รว จ เยี่ ย ม ก ารด ำ เนิ น งาน ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป า ง                                  

ในวันพุธท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖  

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๓ 

 

๑.๒ จำนวนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษา (รอบท่ี ๒) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงจำนวนผูสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษา         

(รอบท่ี ๒) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผูสมัคร ๖๘๒ คน ชำระเงินจำนวน 

๔๘๖ คน และมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษา จำนวน ๔๒๑ คน ในการนี้จึงขอใหคณบดีทุกคณะหาแนวทาง   

เพ่ือใหจำนวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

มติ กบม. รับทราบ 

๑.๓ การประกวดเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร)  

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการประกวดเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร) ประเภท

นักศึกษาครุศาสตรดีเดน อาจารยครุศาสตรดีเดน และศิษยเกาครุศาสตรดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖                  

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณะรวมผลิตครู สงนักศึกษา อาจารย และศิษยเกา เขารวมประกวดในครั้งนี้ดวย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ตาม ท่ี ได มี การประชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง                   

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๑  หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ - ๑๗ 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  ปฏิ ทินการปฏิ บัติ งานประกันคุณ ภาพการศึกษา ประจำป  พ .ศ . ๒๕๖๖     

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม    

ทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๔ 

 

๔.๒ ผลการติดตามผลงานตีพิมพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำ

หลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงผลการติดตามผลงานตีพิมพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator 

Center : UBI) 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator Center : UBI) ในการนี้

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยณัฐวุฒิ ปญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวนิตยา ปญญาฟู เจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปนผูนำเสนอ 

 อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนางสาวนิตยา ปญญาฟู เจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายงานผลการดำเนินงานของศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจ (Business Incubator Center : UBI) ให ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                

การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator Center : 

UBI) ออกบันทึกขอความแจงการประชาสัมพันธการเขารวมโครงการตางๆ รวมท้ังการขอใชหอง Innovation              

ไปยังคณะตาง ๆ ดวย 

มติ กบม. รับทราบ  

๔ .๔  โค ร งก า รอ บ รม ให ค ว าม รู  เรื่ อ ง  ก า รส ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ จิ ต นั ก ศึ ก ษ า                          

และการใหคำปรกึษาเบ้ืองตน (ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM Meetings) 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                 

ท่ีประชุมทราบวากองพัฒนานักศึกษารวมกับศูนยสุขภาพจิตท่ี ๑ เชียงใหม ไดจัดโครงการอบรมใหความรู 

เรื่อง การสงเสริมสุขภาพจิตนักศึกษาและการใหคำปรึกษาเบื้องตน (รูปแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM 

Meetings) เพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดรับทราบหลักการ ทักษะ      

การใหคำปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษา การสงเสริมสุขภาพจิตนักศึกษา และการสงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ            

ในการรักษา ในวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๕ 

 

๔.๕ โครงการพัฒนา Soft Skills ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                   

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการพัฒนา Soft Skills ดวยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๖ ซ่ึงไดดำเนินการอบรม Reskill อาจารยท่ีปรึกษาวิศวกรสังคม เม่ือวันท่ี ๒๐ - ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีผูเขารวมอบรมจำนวน ๕๐ คน และจัดอบรมพัฒนา Soft Skills ดวยกระบวนการ

วิศวกรสังคม ใหกับนักศึกษาและอาจารยท่ียังไมผานการอบรมวิศวกรสังคม โดยแยกเปนนักศึกษา จำนวน 

๑๖๕ คน อาจารย  จำนวน ๑๕ คน รวมท้ังหมด ๑๘๐ คน ในสวนของการดำเนินงานเชิ งพ้ืน ท่ี                         

ในการประยุกตใชองคความรูวิศวกรสังคม กำหนดใหนักศึกษาท่ีผานการอบรมวิศวกรสังคม ยื่นเสนอโครงการ

เพ่ือขอรับงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๖ การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา                

ปการศึกษา ๒๕๖๕ เขตภาคเหนอื 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบถึงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา                

ปการศึกษา ๒๕๖๕ เขตภาคเหนือ ดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย                 

และนวัตกรรม แจงใหสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความประสงคจะเสนอชื่อนักศึกษาเขารวมการประเมิน                   

และคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงรายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับ   

การคัดเลือกและเอกสารสำหรับนำเสนอประวัติผลงานนักศึกษา ตอประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ     

ระดับเขต ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๗ โครงการวันพระราชทานนามราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการวันพระราชทานนามราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ ซ่ึงกำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต   

เนื่ องในวันคล ายวันพระราชทานนาม ราชภัฏ  ๑๔ กุมภาพันธ  ในวัน ท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๖                            

ณ หอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ โครงการคายอาสาพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการคายอาสาพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี  ๓๕                       



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๖ 

 

โดยกองพัฒนานักศึกษา รวมกับ ชมรม LPRU กตัญูคลับ องคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ไดรับเกียรติ   

เปนเจาภาพ และไดเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผูนำนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค จึงจัดโครงการ

คายอาสาพัฒนาทองถ่ิน มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๕ ในระหวางวันท่ี ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ณ บานแมทะ ตำบลแมทะ อำเภอแมทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ ขออนุญาตใชอาคารและสถานท่ี เปนหนวยสอบขอเขียน เพ่ือบรรจุเปนนักเรียน               

นายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบวาศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ ขออนุญาตใชอาคารและสถานท่ี เปนหนวยสอบขอเขียน 

เพ่ือบรรจุเปนนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐  ขอเชิญรวมเปนศูนยสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสของสำนักงาน ก.พ. ประจำป ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบวาสำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรวมเปนศูนยสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสของสำนักงาน ก.พ. ประจำป ๒๕๖๖ โดยแบงการสอบแขงขันออกเปน ๓ ครั้ง ดังนี ้

๑) ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ถึงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๖ 

๒) ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ เมษายน ถึงวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

๓) ครัง้ท่ี ๓ วันท่ี ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ ขอความอนุเคราะหใชสถานท่ี เพ่ือเปนสถานท่ีสอบคัดเลือกผูฝกงานเทคนิค             

คนไทยไปฝกงานในประเทศญ่ีปุน 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบวาสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะหใชสถานท่ี เพ่ือเปนสถานท่ีสอบ

คัดเลือกผูฝกงานเทคนิคคนไทยไปฝกงานในประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๗ 

 

๔.๑๒ การแตงตั้งรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให                

ท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตำแหนงท่ีวาง) ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ไดมีคำสั่งแตงตั้งใหอาจารยปณณฑัต กัลยา ดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา ตั้งแตวันท่ี              

๙  มีนาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป ท้ังนี้  อาจารยปณณฑัต กัลยา ไดขอลาออกจากตำแหน งดั งกล าว               

ตั้ งแ ต วั น ท่ี  ๑  สิ งห าคม  ๒ ๕ ๖ ๕  แล วนั้ น  เพ่ื อ ให ก ารบ ริห ารจั ด การสถาบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น า                              

เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งอาจารยนิภา จันทรออน เปนรองผูอำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา                

(แทนตำแหนงท่ีวาง) ตั้งแตวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณารายงานผลการพิจารณาทบทวนภาระงานบุคลากรสายวิชาการ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานผลการพิจารณาทบทวนภาระงานบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ       

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ภาระงานวิจัย 

๑) ขอ ๒.๒.๑.๑ ผลงานวิจัยท่ีถูกนำไปใชประโยชน ระดับหนวยงาน เชน โรงเรียน 

องคกรทองถ่ิน บริษัท วิสาหกิจชุมชน ใหพิจารณาปรับเปน ๓ หนวยชั่วโมง/เรื่อง  

๒) ขอ ๒.๒.๑.๒ ผลงานวิจัยท่ีถูกนำไปใชประโยชน ระดับจังหวัด เชน หนวยงาน          

ระดับกอง ใหพิจารณาปรับเปน ๒ หนวยชั่วโมง/เรื่อง 

๓) ขอ ๒.๒.๑.๓ ผลงานวิจัยท่ีถูกนำไปใชประโยชน ระดับภูมิภาค ระดับชาติ                 

และระดับนานาชาติ เชน หนวยงานระดับกรม กระทรวง ใหพิจารณาเพ่ิมใหมากกวา ๓ หนวยชั่วโมง/เรื่อง 

๒. งานพัฒนานักศึกษา เห็นควรกำหนดภาระงานใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ              

Soft Skills 

๓. ภาระงานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ขอ ๘.๑ ให พิจารณาแกไขจาก 

“โครงการของมหาวิทยาลัยท่ีอธิการบดี/คณบดี/ผูอำนวยการสำนัก/ผูอำนวยการสถาบัน อนุมัติและแตงตั้ง

คณะกรรมการ” เปน “โครงการของมหาวิทยาลยัท่ีอธิการบดีอนุมัติและแตงตั้งคณะกรรมการ” 

๔. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เห็นควรกำหนดเกณฑสมรรถนะหลัก ๕ ดาน               

ใหเปนไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

๕. พฤติกรรมการมีจิตอาสา เห็นควรกำหนดเกณฑการประเมินพฤติกรรมการ         
มีจิตอาสาใหชดัเจน 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๘ 

 

๖. เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและทบทวนภาระงานบุคลากรสายวิชาการ                    
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ                
เปนประธานกรรมการ แทนผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร และเพ่ิมรองอธิการบดีฝายบริหาร 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา ผูอำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูอำนวยการสำนักศิลปะ                 
และวัฒนธรรม เปนกรรมการ โดยใหคณะกรรมการชุดดังกลาวทบทวนภาระงานบุคลากรสายวิชาการ                 
ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

มติ กบม. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การลงเวลาการ

ปฏิบัติราชการ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำแหนงประเภทท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การลงเวลาการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำแหนงประเภทท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี               

พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำแหนงประเภทท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี กองกลาง                      

สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๕.๓ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนสำนัก                 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนสำนักวิทยบริการ             

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. และใหนำเสนอ

ตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตอไป 

๕.๔ การพิจารณา (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๙ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  

ขอ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเปาหมาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ใหแกไขจาก “๓.๕๕ คะแนน” เปน  “๓.๕๑ คะแนน” 

๒) องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

ขอ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค คาเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๖๕ ใหแกไขกลุมมนุษยฯ จาก “๑๐๐,๐๐๐/คน” เปน “๖๐,๐๐๐ บาท/คน” และใหแกไขกลุมวิทยฯ 

สุขภาพ จาก “๕๐,๐๐๐/คน” เปน “๔๕,๐๐๐ บาท/คน” 

ขอ ๒.๔ งานวิจัยท่ีสรางผลกระทบตอสังคม คาเปาหมาย ปการศึกษา ๒๕๖๕         

ใหแกไขจาก “รอยละ ๖๐” เปน “รอยละ ๔๐” 

๓) องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ  

ขอ ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม ให เพ่ิมรองอธิการบดีฝายวางแผน                

และบริการวิชาการ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการ  

๔) องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ  

ขอ ๕.๓ ผลการบริหารขอคณะ คาเปาหมาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหแกไขจาก 

“๔.๕๕ คะแนน” เปน “๔.๕๐ คะแนน” 

๕) องคประกอบท่ี ๖ ผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี  

ขอ ๖.๗ การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี คาเปาหมาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหแกไขจาก “รอยละ ๖๐” เปน “รอยละ 

๒๐” 

มติ  กบม. เห็นชอบคาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง                         

ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนำเสนอตอ                

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

๕.๕ การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง หลักเกณฑ               

และวิธีการเทียบโอนหนวยกิตและผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเทียบโอนหนวยกิต                      

และผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ใหแกไขหนาท่ี ๒ ของประกาศ ขอ XX เปน “ใหคณะกรรมการระดับหลักสูตร 

จัดทำรายละเอียดผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงคของรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยไวลวงหนากอนท่ีจะมี 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐ 

 

ผูยื่นคำขอเทียบโอนเพ่ือเปนเกณฑเทียบเคียงในการพิจารณา โดยผลลัพธการเรียนรูท่ีพึงประสงคตองเทียบได

ตามมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซ่ึงสามารถ

ทดสอบและประเมินผลไดโดยวิธีการตาง ๆ”  

๒ ) ให ผู ช วยศาสตราจารย สุ ว รรณี  จั นท รต า รองอธิการบ ดีฝ ายวิ ช าการ                       

เพ่ิมรายละเอียด ขอ ๑๐ วิธีการเทียบโอนหนวยกิตและผลการศึกษาไวในประกาศฉบับนี้เลย เพ่ือนำเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

๓) หากกำหนดขอบังคับการเทียบโอนหนวยกิตและผลการศึกษา ขอ ๑๐(๔)                 

ควรกำหนดอักษรยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษของการบันทึกผลการศึกษาจากการเทียบโอนในรายวิชา  

หรือกลุมรายวิชาใหบันทึกตามวิธีการประเมิน ไวในขอบังคับดวย 

มติ กบม.  เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

เทียบโอนหนวยกิตและผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. และใหดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๖ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วาดวยการจัดการศึกษา

ระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วาดวยการจัดการศึกษาระบบ               

คลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนง

หัวหนางานนิติการ เปนผูนำเสนอ 

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ นำเสนอ 

รายละเอียด (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วาดวยการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ๒๕.. 

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วาดวยการจัดการศึกษาระบบคลัง         

หนวยกิต พ.ศ. ๒๕.. และใหนำเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ                      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตอไป 

๕ .๗  ก าร พิ จ า รณ าแ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร ก า ร พั ฒ น า  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๖  - ๒ ๕ ๗ ๐                      

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี                   

ฝายวางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐     

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

มติ กบม.  เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕ .๘  การพิ จารณ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ ระยะ ๕  ป  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๖  - ๒ ๕ ๗ ๐                                 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อาจารยประสงค หนอแกว ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอให              

ท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝาย

วางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๙ การพิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐                                  

ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี                  



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๒ 

 

ฝายวางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐          

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และใหดำเนินการ                 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                                  

๕.๑๐ การพิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - 

๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๐.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี                  

ฝายวางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐     

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) และใหดำเนินการ                 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                                  

๕.๑๑  การพิจารณ าแผนปฏิ บัติ ราชการระยะ ๕ ป  (พ .ศ . ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)                             

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย ธิ ติมา คุณ ยศยิ่ ง ผู อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา                

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสถาบันวิจัย               

และพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี                   



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๓ 

 

ฝายวางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐        

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา               

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                                  

๕ .๑ ๒  ก าร พิ จ ารณ าแ ผน ยุท ธศ าสต ร ก าร พั ฒ น า  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๖  - ๒ ๕ ๗ ๐                                        

ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                           

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียด              

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี           

ฝายวางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐               

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม       

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                                                           

๕.๑๓ การพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐                      

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐                      

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐” 

และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี                  



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๔ 

 

ฝายวางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                                  

๕.๑๔ นำเสนอความกาวหนาของระบบฟอรมออนไลนการใหบริการกองบริการ

การศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาความกาวหนาของระบบฟอรมออนไลนการใหบริการกองบริการ

การศึกษา ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนายภูวิช กันทะยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร เปนผูนำเสนอ 

 นายภูวิช กันทะยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร นำเสนอความกาวหนาของระบบฟอรม

ออนไลนการใหบริการกองบริการการศึกษา ให ท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                   

การประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบระบบฟอรมออนไลนการใหบริการกองบริการการศึกษา ตามเสนอ 

๕.๑๕  การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา ๕ ป  พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐                        

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอ

ใหท่ีประชมุพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖  ๒๕๗๐ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหปรับชื่อเปน “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐” และใหใชแบบฟอรมในรูปแบบเดียวกัน โดยใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดี

ฝายวางแผนและบริการวิชาการ ออกแบบฟอรมแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ และสงแบบฟอรมไปยังหนวยงาน เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๒. การนำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

มอบใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ เปนผูนำเสนอ             

ตอสภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 



  

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๕ 

 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐                                 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                                     

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                                  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภั ฏลำปาง                  

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ 

นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ ซ่ึงกำหนดประชุมในวันพุธท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.                

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รบัทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  

 

 

 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)  

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  

  

 

 

 (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จนัทรมา)   

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

 ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธกิารบดี 

  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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