
 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  

๑.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓.   รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
๔. อาจารย์วิไลลักษณ์ จ่ันวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๖. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๗. อาจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ   
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อ านาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๖. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปัดเปา หัวหน้างานประชุมและพิธีการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

๒ 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประธาน 
การประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
อนาคต เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่  
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายงานการประชุมมีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑-๘ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหน้าที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๒  
ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ และมติ กบม. บรรทัดที่ ๑ ให้แก้ไขค าจาก “วัน” เป็น “วัด” จ านวน ๒ แห่ง  
มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘
 โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 

 -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งให้  
ที่ประชุมทราบถึงสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 
  ที่ประชุมได้มีการให้ข้อเสนอแนะกรณีคณะที่ยังด าเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังน้ี 
  ๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้น า
งบประมาณที่เหลือไปจัดท าประกาศใหม่เพื่อเพิ่มเงินวิจัยให้แก่นักวิจัยที่มีโครงการอยู่แล้ว 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

๓ 
  ๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๕๘ 
  ๓. ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยที่กันเหลื่อมปี ขอให้คณบดีแจ้งนักวิจัยที่สังกัด
คณะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การจัดงาน “ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี ๓” 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งให้  
ที่ประชุมทราบถึงการจัดงาน “ราชภัฏวิ จัย คร้ังที่  ๓” ระหว่างวันที่  ๒๐ -๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ โครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม -
ราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช -
กุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ซึ่งจะเป็นการน าเสนอผลงานด้านภาษา 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

๔ 
วรรณคดี คติชนวิทยา และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป และผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้  
ที่ประชุมทราบถึงรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาส
ที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้  
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔..๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 

 ๔.๘ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อ านาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อ านาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ 
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

๕ 
 ๔.๑๐ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ งานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี 
สายสัมพันธ์ไทย-จีน 

  อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าการจัดงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สายสัมพันธ์
ไทย-จีน เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีปัญหาในเร่ืองของจ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม แต่ได้รับความร่วมมือจากกองพัฒนานักศึกษาจัดนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ของจังหวัดล าปาง 

  อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้จัดส่งขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ของ
จังหวัดล าปาง ซึ่งขบวนของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ งานพิธีด าหัวข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ของจังหวัดล าปาง เนื่องในเทศกาลประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

  อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานพิธีด าหัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดล าปาง 
เน่ืองในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

๖ 
 

 ๔.๑๕ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะครุศาสตร์ 

  อาจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงาน
การด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของคณะครุศาสตร์ 

  อาจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ สรุปการประชุมสัมมนา “แนวทางการน าเกณฑ์ EdPex ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
ทางการศึกษา” 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปการประชุมสัมมนา “แนวทางการน าเกณฑ์ EdPex ไปใช้ในการพัฒนาองค์การทาง
การศึกษา” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๘ การประสานวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเพ่ือขอรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
พระราชทาน 

  อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘  
ที่ประชุมมีมติมอบให้ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมประสานวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเกี่ยวกับ
การขอรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทาน น้ัน ขณะน้ีได้ประสานแล้วปรากฏว่ามีหน่วยงานอื่นประสานและ
จองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เรียบร้อยแล้ว 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

๗ 
 ๔.๑๙ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒๑ สรุปข่าวประชาสัมพันธ์จากส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 

  อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงสรุปข่าวประชาสัมพันธ์จากส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การปรับปรุงรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คัน  

  ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๒ คัน รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ค าให้ถูกต้องและปรับแก้
รายการปรับปรุงบางรายการให้เหมาะสม อาทิเช่น เหล็กแผ่นที่ใช้หุ้มหลังคา กระจก ฝ้าเพดาน ทีวี เป็นต้น  

มติ กบม. เห็นชอบการปรับปรุงรถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คัน โดยให้มีการปรับแก้ 
  ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 



การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘ 

๘ 
๕.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยกองทุนศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ผสมผสานตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยกองทุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตาม  
แนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒.๑  

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ และให้คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาจัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยกองทุนศูนย์การเรียนรู้ 
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ัง ท่ี 
๖/๒๕๕๘ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี แ จ้งที่ประชุมทราบก าหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่  ๖/๒๕๕๘ ซึ่งก าหนดประชุมในวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปัดเปา) 
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ 

(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


