
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔ ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

๑. อาจารยพงศธร คําใจหนัก รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๒ 

๓. อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๔. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. อาจารยนุสรา แสงอราม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการกําหนดแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๕๙  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

เอกสารที่ใชประกอบในการประชุม มีดังน้ี 

  ๑. เอกสารของวารสาร Directory of University in Thailand ตารางแสดงคะแนน 

สูง-ตํ่าในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๕๓  

  ๒. สรุปรายงานการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ๓. ขอมูลประกอบการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและการรับนักศึกษา ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๓ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะกําหนดแนวทางการรับนักศึกษา ดังน้ี 

  ๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับดานกีฬา และอาจกําหนดใหมีการยกเวนคาบํารุง

การศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในดานกีฬาและดานอ่ืนๆ 

  ๒. ปรับวิธีการและกระบวนการประชาสัมพันธ โดยใหสาขาวิชา คณะ มีสวนรวมกับ

หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ปรับรูปแบบแผนพับและเอกสารประชาสัมพันธใหมีความนาสนใจ เขาถึง

กลุมเปาหมาย 

  ๓. ปรับกระบวนการรับสมัคร โดยเพิ่มวิธีการในการอํานวยความสะดวกในการรับสมัคร

นักศึกษา มีการรับสมัครผูเรียนลวงหนา 

  ๔. จัดกิจกรรม Open House โดยใหทุกคณะ และหนวยงานจัดกิจกรรมรวมกัน 

  ๕. ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง เปดหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรระยะสั้น โดยการสํารวจ

ความตองการทั้งของผู เรียน ผูใชบัณฑิต ศักยภาพของอาจารย จํานวนอาจารย สถานที่ อุปกรณ  และ

งบประมาณ ซึ่งแตละคณะไดเสนอ ดังน้ี 

   (๑)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะมี การขยายสาขาวิชาเพิ่ ม  ๓ สาขาวิชา 

ประกอบดวย สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตอาหาร (ปรับจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) สาขาวิชา

ธุรกิจการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยภีูมิทัศนและการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

   (๒) คณะครุศาสตร จะเปดหลักสูตรเอกคู และประถมศึกษา เนนการพัฒนาครู

ประจําการ พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  

   (๓) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาที่มีปญหาคือ สาขาวิชาดนตรี 

และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และคณะตองการใหมีการเปดสอนหลักสูตรดนตรีศึกษา และหลักสูตร

ดานภาษา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรที่มีรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 

   (๔) คณะวิทยาศาสตร มีการแตกหลักสูตรออกเปนแขนง เชน สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพิ่มแขนงเครือขาย และแขนงเว็ปไซต สําหรับหลักสูตรใหมจะมีการเปด สาขาวิชาการจัดการ

สุขภาพ และสาขาวิชาธุรกิจการอาหาร (บธ.บ)   

   (๕) คณะวิทยาการจัดการ อยู ระหวางการพัฒนาสาขาการบัญชี โดยใหบัณ ฑิต

สามารถสอบบรรจุงานราชการได และการทองเที่ยวโดยจะมีการจัดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการ

การคาปลีก และการจัดการโลจิสติกส 

  ๖. ใหมีการปรับการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร โดยใหสาขาวิชาที่เปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สังกัดในคณะครุศาสตร เพื่อใหการบริหารจัดการ

หลักสูตรมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 



๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ัง ท่ี 

๓/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที ่๓/๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๑๕ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙ 
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