
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙  เมษายน ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๑๗  เมษายน  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. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๑. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๒ ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๙. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

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 

 ๑.๑ การสรางภาพลักษณองคกร 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๒

  ขอใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมหรือดําเนินโครงการที่เปนการสรางภาพลักษณใหแก
มหาวิทยาลัยในดานตอไปนี ้
  ๑. ดานงานวิชาการ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม และใหมีการจัด
กิจกรรมเสริมใหมากขึ้น 
  ๒.  ดานการบริการวิชาการ ขอใหทุกคณะและสาขาสรางงานดานบริการวิชาการ 
ใหชัดเจน 
  ๓. ดานกิจกรรมนักศึกษาใหเนนงานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี 
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมชมรมหรือชุมนุม 
  ๔. ดานการวิจัย ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการทํางานวิจัย 
  ๕. ดานการเพาะบมบัณฑิต  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

  ขอใหทุกคณะ และทุกสาขาวิชา รวมกลุมเพื่อเปนวิทยากรใหความรูแกนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

มติ กบม.  รับทราบ 

 ๑.๓ การเตรียมความพรอมสูความเปนนานาชาติ 

  ขอใหทุกคณะเตรียมความพรอมสูความเปนนานาชาติโดยใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหม
หรือจัดทําโครงการหรอืกิจกรรมทีจ่ัดทาํรวมกันภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงานหรือจัดทําความรวมมือ
กับเครือขายอืน่ ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย   

มติ กบม.  รับทราบ 

 ๑.๔ การเตรียมการจัดงานพิธรีับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป ๒๕๕๖ 

  ในปนี้มีบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน  
โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการซอมระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะมีพิธีแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตและซอมใหญในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

มติ กบม.  รับทราบ 

 ๑.๕ การเตรียมจัดงาน ๑๐ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ขอใหทุกคณะเตรียมจัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่สรางความโดดเดนใหแกคณะ 
โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ สําหรับเตรียมจัดงาน ๑๐ ปมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ
ประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไขหนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๓ ใหแกไขชื่อสกุลจาก “วัตพาณิชย” 
เปน “วัตถพาณิชย”   

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ขอใหทุก
คณะรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร ไตรมาสที่ ๒ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) ซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอชื่ออาจารยสมฤทธิ์ 
จันขันธ อาจารยประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนกรรมการประจําคณะจากตัวแทน
คณาจารยประจํา รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 ๔.๒ กิจกรรมของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ การสํารวจอาคารเรียน 

  ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ  รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดขอให 
ทุกหนวยงานสํารวจอาคารที่อยูในความรับผิดชอบ หากมีความตองการใหมหาวิทยาลัยซอมแซมหรือ
ปรับปรุงขอใหแจงสํานักงานอธิการบดี เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไป  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ หองพักสําหรับเจาหนาที่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๔

  ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการกอสรางหองพักสําหรับเจาหนาที่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ การทบทวนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
ระหวางวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจะเปนการประชุมรวมกันระหวางสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั สําหรับรายละเอียดกองนโยบายและแผนจะทําหนังสือแจงหนวยงานอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การเดินทางไปเจรจาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอูฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน  

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวาในระหวางวันที ่๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ อธิการบดี ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
และคณะทํางานจะเดินทางไปเจรจาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะ
เนนเรื่องการพัฒนาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเขมแข็งขึ้น 

มติ กบม. รับทราบ 

 
 

 ๔.๗ การแตงต้ังผูชวยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร  

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดแตงตั้งผูชวยคณบดี จํานวน ๓ คน 
ประกอบดวย 
  ๑. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยคณบดีดานบริหาร 
  ๒. อาจารยวิไลลักษณ พรมเสน ผูชวยคณบดีดานบริการวิชาการ 
  ๓. อาจารยเทวฤทธ์ิ วิญญา ผูชวยคณบดีดานพัฒนานักศึกษา 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การทําบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงที่ประชุม
ทราบวาคณะวิทยาการจัดการอยูระหวางการประสานเพื่อจัดทําบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๒ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล และมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงคุนหมิง โดยจะเปนการจัดทําบันทึกความรวมมือดานการประชุมวิชาการ 
และการแลกเปลี่ยนอาจารย  

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๕

 ๔.๙ การเขารวมกิจกรรมของหอการคาจังหวัดลําปางและสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงที่ประชุม
ทราบวาขณะนี้คณะวิทยาการจัดการไดเขารวมกิจกรรมของหอการคาจังหวัดลําปางและสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง ในดานการวิจัยและการรวมเปนคณะกรรมการตาง ๆ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี้เลี้ยง 

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 
คณะครุศาสตรไดจัดทําโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี้เลี้ยง โดยจะมีการจัดครั้งที่ ๑ 
ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งจะเปนการอบรมใหแกครูในเขตจังหวัดแพรทั้งหมด 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑๑ การรวมงานสลุงหลวง กองใหญ ปใหมเมือง ของจังหวัดลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาเมื่อวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดสงชุดการแสดงอาเซียน วงสะลอซอซึง 
การแสดงชุดไมเมืองมงคล และการฟอนวี รวมในงานสลุงหลวง กองใหญ ปใหมเมือง ของจังหวัดลําปาง 
และเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ไดจัดสงขบวนแหรวมประกวด ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทขบวนแห 
โดยขบวนแหดังกลาวไดรับความรวมมืออาจารยและนักศึกษาจากทุกคณะ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ การเขารวมงานสรงนํ้าพระพุทธพิทยาจารยและพิธรีดนํ้าดําหวั 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย สโมสรอาจารยและขาราชการ และสโมสรเจาหนาที่ กําหนด
จัดงานสรงน้ําพระพุทธพิทยาจารยและพิธีรดน้ําดําหัวอาจารยและบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัย ตั้งแต
เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ สวนสามสอ และบริเวณหนาอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ การขอใชสถานที่จัดหองสอบตํารวจชั้นสัญญาบัตร 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติไดขอใชอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจัดเปนหองสอบในการเลื่อน
ชั้นจากชั้นประทวนเปนชั้นสัญญาบัตร     

มติ กบม. รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๖  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๖

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑ 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะในการดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ดังนี ้
  ๑. ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหดําเนินการรับสมัครแบบเดิมไปกอน โดยการสอบรอบที่ ๒ 
ใหเกลี่ยไปสาขาที่ไมมีผูสมัครหรือมีผูสมัครมีครบตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยตองการ  
  ๒. ในปการศึกษาตอไปใหดําเนินการ ดังนี ้
   (๑) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจํานวนอาจารยใหเพียงพอ 
   (๒) พัฒนาหลักสูตรดานครุศาสตรในสาขาวิชาใหมเพื่อรองรับความตองการ 
 
   (๓) ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพของครุุสภาที่กําหนดขึ้นใหม 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติตามเสนอ  
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๕/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 

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