
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๕.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๗. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๐. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๘. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจจําเปนหรือติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๒

 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

  ประธานขอใหแตละคณะพิจารณาพัฒนาหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้น
หรือจัดฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเพื่อเสริมความรูใหแกนักศึกษา 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดกิจกรรมการรับนองใหม 

  ขอใหแตละคณะกําชับและแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อดูแลการจัดกิจกรรมรับนองใหม
รวมถึงชวงเวลาและระยะเวลาของการจัดกิจกรรมดังกลาวใหเหมาะสม  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 
การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  
  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย” ภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย” ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา
และนักวิจัย ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารรัตน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  
โดยวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๘๐ คน และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๕๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ระหวางวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๓

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ระหวางวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ ทุนโครงการวิจัยภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงทุนโครงการวิจัยภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ซึ่งเนนงานวิจัยที่สอดคลองกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ๓ กลุมไดแก 
  ๑. โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูดวยโจทยวิจัยทองถิ่น 
  ๒. โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปญญาทองถิ่นสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
  ๓. โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  
(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะครุศาสตรคนใหมแทน
คนเดิมที่หมดวาระลง จึงทําใหตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการประจําคณะครุศาสตรโดยตําแหนง 
(รองคณบดี) วางลง ในการนี้ คณะครุศาสตรไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว 
ประกอบดวย 
  ๑. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยศิริพรรณ กาจกําแหง เปนกรรมการ 
  ๓. อาจารยเจือจันทร วงศพลกานันท เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ กําหนดการโครงการ “ไหวครูดนตรีและนาฏศิลป (พิธีกินออพญาหรือออปญญา) 
ประจําป ๒๕๕๖” 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการโครงการ “ไหวครูดนตรีและนาฏศิลป (พิธีกินออพญาหรือออปญญา) ประจําป ๒๕๕๖”  
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๔

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหที่
ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ไตรมาสที่  ๒ และไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืมคืนการดเชื่อมตอเครือขาย
อินเทอรเน็ตของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืมคืนการดเชื่อมตอ
เครือขายอินเทอรเน็ตของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ แจงรายชื่อผูรักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อผู รักษาราชการแทนอธิการบดีและ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 ๔.๘ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ และรายชื่อ 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ โครงการศูนยอาหารราคาประหยัด เรียนรูศิลปวัฒนธรรม โดยไมใชงบประมาณ 
  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการศูนยอาหารราคาประหยัด เรียนรูศิลปวัฒนธรรม โดยไมใชงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๐ การจัดงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’ ๕๖ 
  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการจัดงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’ ๕๖ ระหวางวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการจัด
กิจกรรมนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแขงขันทักษะ 
ทางคอมพิวเตอร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๕

 ๔.๑๑ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ของคณะวิทยาศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาสที่ ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของคณะวิทยาศาสตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๒ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวาคณะวิทยาการจัดการรวมกับคณะครุศาสตรจะจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในหัวขอ “ฝกจิตพิชิตใจ ถวายองคราชัน ลานดวงใจถวายแมของแผนดิน” ในวันที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖   

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑ 
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง เรื่อง คาตอบแทนคณะกรรมการ 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ 
 

 ๕.๒ การจัดงาน ๑๐ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงาน ๑๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยประธานไดมอบหมายใหรองอธิการบดีแตละฝายแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงาน
ดังกลาว  
มติ กบม. เห็นชอบใหรองอธิการบดีแตละฝายแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงาน๑๐ ป 
  มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
 

 ๕.๓ กําหนดการจัดกฐินสามัคคีและตานกวยสลาก   

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันในการจัดกฐินสามัคคีและตานกวยสลาก
ของมหาวิทยาลัย  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอใหจัดงานดังกลาวในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
มติ กบม. เห็นชอบใหจัดกฐินสามัคคีและตานกวยสลากในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๖

 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๗/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 

เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  
 ผูตรวจรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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