
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 

วันที ่๑๘  ธันวาคม  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.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๘. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๙. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๑๐. อาจารยอจัฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๒.  อาจารยหฤทัย ไทยสุชาติ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร 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. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ งานกีฬานักศึกษานานาชาติ ประจําป ๒๕๕๖ 

  ระหวางวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนเจาภาพจัด
งานกีฬานักศึกษานานาชาติ ประจําป ๒๕๕๖ ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคขอไมเขารวมงาน
ดังกลาว และในปหนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเปนเจาภาพจัดงานกีฬานักศึกษานานาชาติ ประจําป 
๒๕๕๗    
มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ งานกีฬานักศึกษาราชภัฏกลุมภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๖ 

  ระหวางวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะเปนเจาภาพจัด
งานกีฬานักศึกษาราชภัฏกลุมภาคเหนือ ประจําป ๒๕๕๖   
มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๓ การจัดงานปใหมและงานกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๖ 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ในฐานะนายกสโมสรอาจารยและขาราชการ และ
นายกสโมสรอาจารยเจาหนาที่ จะจัดงานปใหมและงานกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจําป ๒๕๕๖  
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 
การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยไมมีการแกไข  
มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  
  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที ่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ กิจกรรมการเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
กิจกรรมการเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชมุหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ประธานไดเสนอใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาใหมปการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากเปนชวงฤดูฝน 

มติ กบม. เห็นชอบกิจกรรมการเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ตามเสนอ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๓

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 
 

 ๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํา 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 
 

 ๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประจํา 
คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบและมอบใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป 

 ๔.๔ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหแรงเสริม-แรงตาน (Force Field Analysis) 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจงให 
ที่ประชุมทราบถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหแรงเสริม-แรงตาน (Force Field Analysis)  
ซึ่งเดิมมีกําหนดจัดในระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารรัตน และหองประชุม
โอฬารรมย อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง แตเนื่องจากวิทยากรมีความจําเปน 
ในราชการเรื่องเรงดวน จึงไมสามารถมาเปนวิทยากรตามวันและเวลาดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จึงขอเลื่อนการอบรมดังกลาวเปนระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๗    

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ ผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยภายในโครงการ “หน่ึงคณะ หน่ึงโมเดล” 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจงให 
ที่ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยภายในโครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล” ซึ่งผล 
การพิจารณามีดังนี ้
  ๑. คณะกรรมการคัดเลื อกขอเสนอโครงการ ๔ คณะ ไดแก  คณะครุศาสตร  
คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใหไดรับทุนคณะละ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒. คณะกรรมการพิจารณาใหสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรทุนให ๒ คณะ คือ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร   



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ แจงจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ประเภทรับตรง (โควตา) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
จํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ประเภทรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  
ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน ๓,๐๘๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงรางองคการ (Organization Profile: 
OP) กาวสู EdPEx” 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงรางองคการ (Organization Profile: 
OP) กาวสู EdPEx” ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารรมณ ช้ัน ๑ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ กําหนดการจัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๗  

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงกําหนดการจัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๗ ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม 
๒๕๕๗ ณ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ และลานลําปางหนา ชั้น ๑ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ ผลการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา 

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๑๐ หลักสูตร ไดผานการรับรองจากคุรุสภาเรียบรอยแลว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ การทําบุญคณะครุศาสตร  

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ขอเชิญผูบริหารรวมงานทําบุญ 
คณะครุศาสตร ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหลังอาคาร ๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๕

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้
คณะครุศาสตรอยูระหวางการจัดอบรมหลักสูตรลูกเสือใหแกนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ทุกสาขาวิชา ซึ่งจัดทั้งหมดจํานวน ๗ รุน   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ งานวัฒนธรรมนานาชาติของนักศึกษา  

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาโครงการจดัตั้งศูนยภาษาไดกําหนดการจัดงานวัฒนธรรมนานาชาติของนักศึกษา 
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมบัวตอง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑๓  งานขวงวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการจัดงานขวงวัฒนธรรม ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรม
สําคัญคือการแสดงตีกลองวัฒนธรรมนานาชาติ โดยไดเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔ ภาคและประเทศ 
ตาง ๆ เขารวมจํานวน ๖ ประเทศ ประกอบดวย ประเทศมาเลเซยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลี    

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบโครงการกอสรางถนน และที่จอดรถ งานระบบระบายนํ้าภายนอก
อาคารหอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการกอสรางถนน และที่จอดรถ 
งานระบบระบายน้ําภายนอกอาคารหอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งมีงบประมาณในการกอสราง 
จํานวน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดลานสองแสนบาทถวน) โดยประธานไดขอใหผูชวยศาสตราจารย
นิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบรหิาร เปนผูชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกลาวใหที่ประชุมพิจารณา 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับบริเวณดานหนาอาคารหอประชมุใหญ
จากลานจอดรถใหเปนที่โลงและปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการกอสรางถนน และที่จอดรถ งานระบบระบายนํ้าภายนอกอาคารหอประชุม 
  ใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
 

 ๕.๒ ปฏิทินการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ (ประเภทสอบคัดเลือก) 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๖

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาปฏิทินการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ (ประเภทสอบคัดเลือก) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบปฏิทินการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๗ (ประเภทสอบคัดเลือก)  
  ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑/๒๕๕๗ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 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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