
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒ ิ โกเมศ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๐. อาจารย์เกศนีย์ อ่ินอ้าย ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๔.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๗. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓ เมื่อพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๔ - ๑๐ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ โดยไม่มีแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้                
ที่ประชุมทราบถึงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญที่ประชุม
เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ โครงการถ่ายวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่างานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้จัดท าโครงการถ่ายวีดิทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. โครงการถ่ายวีดิทัศน์ LPRU idol โดยให้แต่ละคณะส่งตัวแทนนักศึกษาผู้ที่ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ หรือมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านกิจกรรม และด้านจิตอาสา เพ่ือถ่ายท าวีดีทัศน์
และภาพนิ่ง  

๒. โครงการถ่ายวีดีทัศน์แนะน าหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ จึงขอความอนุเคราะห์
คณบดีแต่ละคณะส่งตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือถ่ายท าวีดีทัศน์และภาพนิ่ง                

ทั้งนี้ จะด าเนินการท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์คณบดีแต่ละคณะส่งตัวแทน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือถ่ายท าวีดีทัศน์และภาพนิ่ง แจ้งไปยังคณะอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๔ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ขอให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจสอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย             
ของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล) 

๒. ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทบทวนงบประมาณกิจกรรมการจัดเวทีแสดงผล           
การด าเนินงานในจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน ของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก) 

๓. ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรับแก้ไขค าชี้แจงประกอบการขอตั้ง และค านวณ
งบประมาณของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคี
เครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับต าบล) เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง       
โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕ .๒  ข อ เปิ ด รั บ ส มั ค รนั ก ศึ กษ า เพื่ อ เข้ า ศึ กษ าต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษ า                     
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาขอเปิดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้ าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๓                      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดท าแผนงบประมาณให้อยู่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

มติ กบม. เห็นชอบใหเ้ปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                      
โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๓ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข               
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ป ริ ตต์  สายสี  รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษ า                           
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข               
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียด                 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข        
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๕ 

 

๕ .๔  (ร่ า ง ) แ ผ น ยุ ท ธศ าสต ร์ ก า รพั ฒ น ามห า วิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ล าป าง                             
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                     
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้เพ่ิมตัวชี้วัดหลักและความส าเร็จของแผน 
๒. ให้ปรับแก้ไขประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ในส่วนการจัดการศึกษา            

ให้เป็นปัจจุบัน 
๓. ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และน าส่งกองนโยบายและแผน       

ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐
โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.                   
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ๖ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายจตุพร  จันทรมา)  (นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


