
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๖.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๙. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๐. อาจารยอจัฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 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.  อาจารยธนกร นอยทองเลก็ ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๘. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
๑. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๒

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ผลการประกวดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๖ 

  จากการประกวดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุมภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๖ ผลปรากฏวามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดลําดับที่ ๑ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางไดลําดับที่ ๒  
มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ นักเรียนโรงเรียนฮอดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหมเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

  ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นักเรียนพรอมครูแนะแนวจากโรงเรียนฮอดวิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม ไดเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเตรียมการตอนรับ ณ หองประชุม
โอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  
มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๓ การอบรมและสัมมนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

  ในระหวางวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะมีการจัดอบรมและสัมมนาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่จังหวัดเชียงราย 
มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ โครงการพี่ชวยนองของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง  

  ในวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผูบริหารของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางได
เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทําโครงการพี่ชวยนอง โดยจะจัดทําโครงการรวมกับ
สาขาวิชาเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางจะจัดกิจกรรมรวมใน
งาน ๑๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งจะเชิญนักธุรกิจที่มีความรูและประสบการณเรื่องการเลนหุน 
มาบรรยายพิเศษใหแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลนหุน 
มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๕ กิจกรรมถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประจําป ๒๕๕๖ ดังนี ้
  ๑. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ชวงเชาพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และชวงบาย
พิธีถวายพระพรพรอมกับพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณของอาจารยและเจาหนาที่ จํานวน ๑๕๔ คน 
  ๒. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จังหวัดลําปางขอใชสถานที่มหาวิทยาลัยเพื่อจัดพิธีทําบุญ
ตักบาตรขาวสารอาหารแหงในชวงเชา และพิธีเฉลิมพระเกียรติและการปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดี  
ณ หอประชุมจันทนผา และชวงค่ําเขารวมพิธีวางพานพุมและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สวนสาธารณะ
เขลางค 
  ๓. วันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๕๖ จะจั ดงานสโมสรสั นนิ บ าต ประจํ าป  ๒๕๕๖  
ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่  และนักศึกษา เขารวมพิธี
ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน 
มติ กบม.  รับทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๓

 

 ๑.๖ การเสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์  

  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหทุกคณะสงรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ ์
ประจําป ๒๕๕๗ โดยขอใหหนวยงานสงรายช่ือผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ใหแกกองบริการการศึกษา 
ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไข ดังนี ้
  ๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๑ ใหแกไขขอความจาก “ไมมีการรับการ
ประเมินจาก สมศ.” เปน “ไมมีหนวยงานกลางในการประเมิน” 
  ๒. ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ใหเพิ่มขอความในมติ จาก “เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕ พรอมขอเสนอแนะตามเสนอ” เปน “เห็นชอบ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕ พรอมขอเสนอแนะ 
ตามเสนอ และมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๖” 
  ๓. ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ใหแกไขขอความยอหนาที่ ๒ จาก “ที่ประชุมรวมกันพิจารณา
และมีขอเสนอแนะเกี่ ยวกับตัวบ งชี้ส งเสริมภายในเกี่ยวกับตัวชี้วัดการบํ ารุ งศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย โดยขอใหกองกลางจัดทําโครงการสโมสรสันนิบาตและใหมีการประเมินผลโครงการดวย” 
เปน “ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบงชี้ประเด็นช้ีนําภายในดานการทํานุบํารุง
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย  โดยขอใหกองกลางจัดทําโครงการและประเมินผลโครงการ 
ดานการทํานุบํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย” 
  ๔. ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ใหแกไขมติขอ ๒ จาก “มอบกองกลางจัดทําโครงการสโมสร
สันนิบาตเพื่อใชเปนโครงการประกอบการประเมินในตัวช้ีวัดการบํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย 
โดยใหมีการประเมินโครงการดวย” เปน “มอบกองกลางจัดทําโครงการและประเมินผลโครงการดานการทํานุ
บํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย” 
มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี -  
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๔

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหที่
ประชุมทราบถึงการจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒ ระหวางวันที่  ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การลาออกและแตงตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและการแตงตั้งผูชวยคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาขณะนี้คณะวิทยาศาสตรไดมีการแตงตั้งรองคณบดีใหมแทนคนเดิมที่ลาออก และการแตงตั้งผูชวยคณบดี
คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๔๑๓๒/๒๕๕๖ และคําสั่งคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๐๗๕/๒๕๕๖ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑-
หมายเลข ๔.๒.๒ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 

 ๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 
 

 ๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๕

 

 ๔.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 
 

 ๔.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 
 
 
 

 ๔.๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง องคกรตนแบบ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ภายใต 
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย หวงใครใหใสหมวก 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหที่
ประชุมทราบวา ขณะนีม้หาวิทยาลัยไดรับการคัดเลือกใหเปนองคกรตนแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ภายใต
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย หวงใครใหใสหมวก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การจัดกิจกรรม โครงการ “เสริมสรางสุขภาพ LPRU สุขภาพดี ชีวีมีสุข” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหที่
ประชุมทราบวา ขณะนี้กองพัฒนานักศึกษาไดจัดกิจกรรม โครงการ “เสริมสรางสุขภาพ LPRU สุขภาพดี ชีวี
มีสุข” โดยกิจกรรมมี ดังนี ้
  ๑. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. กิจกรรมลีลาศสําหรับ 
ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
  ๒. ทุกวันพุธ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรมลีลาศสําหรับนักศึกษา ณ หองโถง 
อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
  ๓. ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ กิจกรรมเตน 
แอรโรบิค ณ บริเวณลานออกกําลังกาย ประตู ๔ ขางอาคารกองพัฒนานักศึกษา 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ เชิญชวนรวมทําบุญเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๖

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเชิญชวนใหกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรวมทําบุญเปนเจาภาพกัณฑเทศนมหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ซึ่งกําหนดจัดในระหวางวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเรียนรวมและศูนยวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ ผลการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวาขณะนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือแจงใหมหาวิทยาลัยทราบผลการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่ งมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรเงินรางวัล เปนเงินจํานวน 
๕๒๗,๓๙๓.๘๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานการประกันคุณภาพ  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัด
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศมา
ใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” ซึ่งเปนการชี้แจงแนวทางสงเสริมและสนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษานําเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Per-
formance Excellence: EdPEx) และในวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะมีการประชุมเพื่อสรุปแนวทาง
ดังกลาวที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมหาวิทยาลัยขอใหคณบดีทุกคณะเขารวมประชุมดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ สรุปผลการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๖ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาจากการที่มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ ณ วัดหัวฝาย ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง นั้น มียอดเงินทําบุญพิธทีอดกฐินสามัคคี 
ประจําป ๒๕๕๖ จํานวนทั้งสิ้น ๕๑๗,๑๙๘ บาท 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ งานลองสะเปาจาวเวียงละกอน 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วามหาวิทยาลัยไดจัดสงสะเปาฝมือและสะเปารถใหญเขารวมงานลองสะเปาจาวเวียงละกอนของจังหวัด
ลําปาง โดยสะเปาฝมือไดรับรางวัลชมเชย สวนสะเปารถใหญไดรับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ ๒ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ งานไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษม เขมโก ครบ ๑๐๑ ป 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๗

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จังหวัดลําปาง
กําหนดจัดงานไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษม เขมโก ครบ ๑๐๑ ป 
  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายละเอียดกําหนดการจัดงานดังกลาว ดังนี้ 
  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชุมชนตางๆ ในอําเภอเมืองลําปาง 
จะไดจัดขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะลานนาในพระพุทธศาสนา ขบวนขาวตอกดอกไม ขบวนครัวตานและ
ขบวนของดีของแตละตําบล  
  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีพิธีสวดมาติกา บังสุกุล 
  วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชวงเชาจะมีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ ๑๐๒ รูป  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ ขอเชิญรวมเปนเจาภาพรวมสวดพระอภิธรรมงานศพมารดาของนายเรืองฤทธิ์  
สีตาบุตร 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเปน
เจาภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนายเรืองฤทธิ์ สีตาบุตร หัวหนายามรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัย ณ บานหนองยาง มหาวิทยาลัยไดจัดรถไวบริการสําหรับผูที่จะเดินทางไปรวมเปนเจาภาพ
สวดพระอภิธรรมศพ รถจะออกจากมหาวิทยาลัยเวลา ๑๙.๓๐ น. 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ กิจกรรมการเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
กิจกรรมการเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรมอบอธิการบดีฝายวิชาการประชุม
รวมกับคณบดีทุกคณะเพื่อทบทวนกิจกรรมการเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗  
อีกครั้ง โดยใหมีการดําเนินการ ดังนี ้
  ๑. ควรสํารวจขอมูลการเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยอื่นประกอบ 
  ๒. ศึกษาผลกระทบและความสอดคลองที่มีตอภาระงานของอาจารย 
  ๓. ศึกษาผลกระทบตอนักศึกษาที่รวมโครงการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
  ๔. ควรจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากหนวยงานสนับสนุน 

มติ กบม. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการประชมุรวมกับคณบดีทุกคณะเพื่อทบทวนกิจกรรมการเปด 
  ภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
 
 
 
 

 ๕.๒ รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๘

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ
ผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่  ๔ ของ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครศุาสตร 
  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑   

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑๒/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๒ การเสนอชื่อกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ประธานได เสนอให ที่ ป ระชุมพิ จารณ าเสนอชื่อกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  โดยสืบเนื่องจากนายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแลว ดังนั้นเพื่อให 
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนไปดวยความเรียบรอยมหาวิทยาลัยจะตองเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มีองคประกอบ 
ที่เกี่ยวของกับกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี ้
  ๑. รองอธิการบดี จํานวนสองคน 
  ๒. คณบดี จํานวนสองคน 
  ๓. ผูอํานวยการ จํานวนสองคน 
  ในการนี้ ขอใหผูบริหารทั้ง ๓ ตําแหนง เลือกตัวแทนเพื่อเปนคณะกรรมการดังกลาว 
  จากการดําเนินการเลือกมีผลปรากฏ ดงันี้ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๙

  ๑. รองอธิการบดี จํานวนสองคน คือ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา และ 
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
  ๒. คณบดี จํานวนสองคน คือ คณบดีคณะครุศาสตร และคณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
  ๓. ผูอํานวยการ คือ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มติ กบม. เห็นชอบรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามเสนอ 
 

เลิกประชุม ๑๖.๒๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  
 ผูตรวจรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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