
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

๖.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการ รองประธานกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๘. อาจารยวิไลลักษณ จ่ันวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๑๐. อาจารยศิริพรรณ กาจกําแหง ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๗ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมหองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว

รายงานการประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๖ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยใหมีการแกไขหนาที่  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๗  

  โดยใหมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจ งใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่  ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ การจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓ “เกษตรสรางสรรคแบงปนสูชุมชน”  

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทนตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงการจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๓ “เกษตรสรางสรรคแบงปนสูชุมชน” ระหวางวันที่ 

๑๒-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ ของ

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 ๔.๕ โครงการ Management Fair คร้ังท่ี ๘ “สรางเครือขายวิชาการ สรรสราง ความสุข 

สูความยั่งยืน”  

  ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงโครงการ Management Fair คร้ังที่ ๘ “สรางเครือขายวิชาการ สรรสรางความสุข สูความยั่งยืน” 

ระหวางวันที่ ๑๖-๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาศาสตร  

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให

ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การใชจายงบประมาณดานการวิจัยผานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 

NRPM 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดขอใหคณบดี

ทุกคณะเรงรัดการใชจายงบประมาณดานการวิจัยตามระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ NRPM   

โดยขอใหดําเนินการลงขอมูลการใชจายงบประมาณผานระบบดังกลาวภายในไตรมาสที่ ๒ ของปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ เร่ืองแจงเพ่ือทราบจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑. วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยกําหนดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ สาขาบริหารการศึกษา แดพระจินดารัตนาภรณ รองเจาคณะจังหวัดลําปาง ณ วัดพระแกว 

ดอนเตาสุชาดาราม พระอารามหลวง ในภาคเชาและในภาคบายเวลา ๑๔.๐๐ น. กําหนดถวายปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาบริหารการศึกษา แดพระราชปญญาโมลี เจาคณะจังหวัดลําพูน ณ วัด 

พระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

  ๒.  ระหวางวันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดสงนักแสดง 

เขารวมในโครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายในประเทศและตางประเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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 ๕ 

  ๓.  การจัดโครงการบานสลานอยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ ๘๘ พรรษา โดยจะนําตุงเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๘๘ ผืน 

ประดับตกแตงบริเวณหนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

  ๔. จากการที่มหาวิทยาลัยสงนักแสดงเขารวมประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทการขับรองและบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยหรือเคร่ืองดนตรี

พื้นเมือง เพลงสมตํา ผลการประกวดนักแสดงของมหาวิทยาลัยผานการประกวดในรอบคัดเลือก และจะเขา

รวมแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ ระหวางวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต    

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ การจัดอบรมการใชงานระบบ Thai Journal Online System (ThaoJo) 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบวาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมจะจัดอบรมการใชงานระบบ Thai Journal Online  

System (ThaoJo) ระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ โครงการจัดประชุมวิชาการ  

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับสถาบันไทย

ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะจัดโครงการประชุมวิชาการ เร่ือง พลังและพลวัตของวัฒนธรรมลานนา ณ 

โรงแรมเวียงลคอร     

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การลาออกจากหัวหนาศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริของ

อาจารยพัชรี ปญญานาค  

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการลาออกจากหัวหนาศูนยการเรียนรูเกษตร

ผสมผสานตามแนวพระราชดําริของอาจารยพัชรี ปญญานาค รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี  จันทนตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดชี้แจงให 

ที่ประชุมทราบวากรณีการลาออกของอาจารยพัชรี ปญญานาค น้ัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีขอเสนอให

แตงต้ังอาจารยปยะรัตน ทองธานี เปนหัวหนาศูนยฯ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแตงตั้งอาจารยปยะรัตน ทองธานี เปนหัวหนาศูนยการเรียนรูเกษตร 

  ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ  
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๘ 




