
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๖.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๘. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๑ ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 
 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

๒

 ๑.๑ ผลการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

  จากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ ที่ประชุมไดมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
  ๑. การจัดทําหลักสูตรใหม สําหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงไมมากหรือเปลี่ยนชื่อปริญญา
จะตองมีคําชี้แจงประกอบ และหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร เปลี่ยนรายวิชาจะตอง
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม 
  ๒. การอนุมัติผลการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปสุดทาย มหาวิทยาลัยจะตอง
คํานึงถึงผลประโยชนของนักศึกษาเปนหลัก 
  ๓. การจัดอบรมผูบริหารใหม สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏใดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารขอใหดําเนินการจัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอบขายงาน ภาระงานงาน และการ
บริหารงาน 
  ๔. การเปดศูนยนอกที่ตั้ง สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูระหวางการพิจารณา
แนวทางการเปดหองเรียนนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในจังหวัดลําพูน  
  ๕. การติดตามเงิน โครงการ กยศ. ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงตรวจสอบและ
ติดตามการสงคืนเงิน โครงการ กยศ. กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวครบ ๒ ป 
  ๖. การรับอาจารยหรือบุคลากร ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงพิจารณาและ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา ประสบการณ และบุคลิกภาพ 
  ๗. ดูแลและพัฒนาการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน  
  ๘. การเสนอของบประมาณสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุมใหม ซึ่งขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการอยูระหวางการนําเสนอของบประมาณสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี 
  ๙. การพัฒนามหาวิทยาลัยเขาสูระบบราชการ  
  ๑๐. การปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนขาราชการสังกัดสถาบันอุดมศึกษา  

มติ กบม.  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไข ดังนี ้
  ๑. หนาที่ ๒ วาระที่ ๑.๓ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๓ ใหแกไขคําจาก “e-book” เปน “e-Book”   
  ๒. หนาที่ ๒ วาระที่ ๑.๓ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๖ ใหแกไขคําจาก “e-Leaning” เปน  
“e-Learning” 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

๓

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การแตงตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร และคณะมนุษย-
ศาสตรและสังคมศาสตร 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณบดี
ชุดใหมแทนชุดเดิมที่หมดวาระ ในการนี้ คณบดีชุดใหมจึงไดขอเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งรองคณบดีใหม 
ดังนี้ 
  ๑. คณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา  
อาจารยนุสรา แสงอราม และอาจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย 
  ๒. คณะวิทยาศาสตร  ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย  
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา และอาจารยฐิตมิา โรจนไพฑูรย 
  ๓. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย อาจารยอํานาจ สงวนกลาง 
อาจารยพงศธร คําใจหนัก และอาจารยภาณุวัฒน สกุลสืบ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑-หมายเลข ๔.๑.๓ 

มติ กบม. รับทราบ 
 ๔.๒ รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทน
ตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดมีการแตงตั้ งผูบริหารระดับรองผูอํานวยการใหม  ทําใหกรรมการประจําสํานักจากตัวแทน  
รองผูอํานวยการวางลง ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงที่วาง) ดังนี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ  ตัวแทนรองผูอํานวยการ เปนกรรมการ 
  ๒. อาจารยจิระประภา คําราช ตัวแทนรองผูอํานวยการ เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ แนวทางการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย 

  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาการไฟฟาฝายผลิต



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

๔

แหงประเทศไทย ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ (กฟผ.) ขอใหมหาวิทยาลัยนัดหมายอาจารยเขารวมรับ
ฟงขอมูล เงื่อนไขการรับทุน โดยมหาวิทยาลัยไดประสานตัวแทน กฟผ. และกําหนดจัดการประชุมในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารรัตน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ ขอความอนุเคราะหเสนอประเด็นปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ ไดขอความอนุเคราะหเสนอประเด็นปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย โดยขอใหนําสงงานนิติการหรืองานประชุมและพิธีการ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ การสงเกรดนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
ในการสงเกรดภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ขอใหดําเนินการสงเกรดแบบเดิมคือระบบกรอกตัวเลข 
โดยขอใหอาจารยนําสงเกรดที่คณะภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และขอใหคณะนําสงกองบริการ
การศึกษา ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
ลําปาง 
  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลําปาง 
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม โดยที่ประชุมไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ไดแก งานบรรพชาอุปสมบทภาค
ฤดูรอน และการจัดงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
กิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร ดังนี้ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

๕

  ๑. การอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ระหวางวันที่  ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  
ณ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง 
  ๒. การอบรมเสริมทักษะวิชาชีพครู ระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ หองประชุมโอฬารโรจน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ๓.  การปจฉิมนิเทศนักศึกษา ค.บ. ๕ ป ชั้นปที่ ๕ ระหวางวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ๔. การออกคายอาสาของสโมสรนักศึกษา ระหวางวันที่  ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๖  
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค 
  ๕. การอบรมลูกเสือ ระหวางวันที่ ๑๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การอบรมวัดและประเมินผล 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะจัดฝกอบรมการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู โดยไดเชิญบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เปนวิทยากร  

มติ กบม. รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แนวทางการเตรียมจัดงาน ๑๐ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานขอใหแตละหนวยงานพิจารณาเสนอแนวทางการเตรียมจัดงานครบรอบ ๑๐ ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในป พ.ศ.๒๕๕๗ โดยประธานไดเสนอใหมีการจัดกิจกรรม ๓ ดาน ประกอบดวย 
  ๑. การจัดทําเอกสารหรือวารสารงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา 
  ๒. การจัดนิทรรศการวชิาการ 
  ๓. การจัดกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการเตรียมจัดงาน ๑๐ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ 
  โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดทาํคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๓/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

๖

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 ผูอํานวยการกองกลาง  
  
 
  
 (นายปรีชา  ไชยโย) 
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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