
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๑๗  มกราคม  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.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๖. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๗. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธกิารบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๙. อาจารยอรทัย เลาอลงกรณ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๐ ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ ์ ศรีสวการย ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๖.  อาจารยรวิภา ยงประยูร ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

๒

 ๑.๑ งานเดิน วิ่ง และขี่จักรยานเพื่อจัดตั้งกองทุนชวยเหลือครูชายแดนใต 

  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดลําปางไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ
จัดงานเดิน วิ่ง และขี่จักรยานเพื่อจัดตั้งกองทุนชวยเหลือครูที่ปฏิบัติหนาที่ในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
ซึ่งไดรับเงนิสมทบกองทุนดังกลาว รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุมใหม  

  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จนถึงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีมงคลเพิ่มปละประมาณ ๑๕,๐๐๐ 
ลานบาท เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุมใหมและเพื่อเปนการเตรียมเขาสู AEC โดยจะพิจารณาจัดสรรตาม 
ผลการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการวัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มทักษะการใชงานคอมพิวเตอรเฉพาะงานแก
คณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ขณะนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
“เพิ่มทักษะการใชงานคอมพิวเตอรเฉพาะงานแกคณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” เพื่อเปน
ประโยชนแกคณาจารย จึงไดกําหนดการฝกอบรมไวจํานวน ๖ หลักสูตร ดังนี ้
  ๑. การจัดทํา web site สําหรับอาจารย วันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
  ๒. การใชงานระบบการเรียนการสอนออนไลน Moodle วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
  ๓. การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ๔. การจัดการเรียนการสอนสดดวยโปรแกรม Interwise วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ๕. การใชสื่อการเรียนการสอนออนไลน Acule@rn วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ๖. การใชงานหอง e-Learning Center เพื่อจัดการเรียนการสอน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 
 
 
 
 

 ๑.๔ การแขงขันกีฬาของอาจารยและขาราชการ  

  สโมสรอาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยจะเขารวมการแขงขันกีฬา ดังนี้ 
  ๑. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เขารวมการแขงขันกีฬา อพร. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ลําปาง 
  ๒. ระหวางวันที่  ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เขารวมการแขงขันกีฬาอาจารยและ
ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๕ ผลการแขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๐ 

mailto:Acule@rn


 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

๓

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ หรือ“พลบดีเกมส” ระหวางวันที่ ๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันการพลศึกษา 
จังหวัดชลบุรี นั้น ขณะนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลจํานวน ๑ เหรียญทองจากกีฬายิงปน และ
จํานวน ๒ เหรียญทองแดงจากกีฬามวย   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไข ดังนี ้
  ๑. หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ใหแกไขชื่อวาระจาก “มติที่ประชุมอธิการบด ี
ราชภัฏ” เปน “มติที่ประชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ” 
  ๒. หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ บรรทัดที่ ๑ ใหแกไขขอความจาก “... มีมติใหนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสูระบบราชการ...” เปน “...ใหนําเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสู
ระบบราชการโดยสมบูรณ” 
  ๓. หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๔ บรรทัดที่ ๓ ใหตัดคําวา “การ” ทายบรรทัดออก 
  ๔. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๕ บรรทัดที่ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...องคกรสวน
ทองถิ่น...” เปน “...องคกรปกครองสวนทองถิ่น..” 
  ๕. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ใหแกไขชื่อระเบียบวาระจาก “หลักสูตร Ph.D และ
หลักสูตร MBA จัดสัมมนาผูประกอบการดวย HR,3V: Competitive Advantage” เปน “หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดสัมมนาผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดาน HR,3V: Competitive Advantage” 
  ๖. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “...หลักสูตร 
Ph.D และหลักสูตร MBA จัดสัมมนาผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย...” เปน “หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดสัมมนาผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน...”  
  ๗. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...ศาสตราจารย
จีระ...” เปน “...ศาสตราจารย ดร. จีระ...” 
  ๘. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ บรรทัดที่ ๖ ใหแกไขขอความจาก “...ในกลุมหา
วิทยาลัย...” เปน “...ในกลุมมหาวิทยาลัย...” 

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

๔

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจ ง ให ที่ ประชุมทราบวาตามที่ คณะเทคโนโลยีการ เกษตรได มี 
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับรองคณบดีใหม จึงทําใหกรรมการประจําคณะจากตัวแทนรองคณบดีและ
ตัวแทนคณาจารยประจําวางลง ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรใหม ดังนี ้
  ๑. อาจารยศรัญญา วัฒนานนท ตัวแทนรองคณบดี เปนกรรมการ 
  ๒. อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย ตัวแทนรองคณบดี เปนกรรมการ 
  ๓. รองศาสตราจารยสกุลศักดิ์ โอฬารสกุล ตัวแทนคณาจารยประจํา เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๒ การเขารวมการแขงขันกีฬานักศึกษานานาชาติ “อุตรดิตถเกมส” ระหวางวันที่ ๒๕-
๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ นักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยจะ
เดินทางไปรวมการแขงขันกีฬานักศึกษานานาชาติ “อุตรดิตถเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ การจัดงานนานาชาติสัมพันธ ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑ 
  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดขอ
เชิญผูบริหารรวมงานนานาชาติสัมพันธ ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ระหวางเวลา 
๑๘.๐๐-๒๑.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค ซึ่งการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาชาวตางชาติ
ที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไดทํากิจกรรมรวมกัน  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ ผลการพิจารณาวารสารเขาสูฐานขอมูล TCI  
  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล TCI ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ การรับนักศึกษาภาคปกติประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
การรับนักศึกษาภาคปกติประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี ้



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

๕

  ๑. ประเภทรับตรง โดยมหาวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการรับสมัครตั้งแตวันที่  ๑๐ 
กันยายน -๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  
ซึ่งมีนักเรียนไดรับคัดเลือกทั้งสิ้นจํานวน ๑,๗๘๐ คน โดยมหาวิทยาลัยจะมีการรับรายงานตัวในวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 
  ๒. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยไดเริ่มขายใบสมัครและรับสมัคร
ตั้งแตวันที่ ๙ มกราคม - ๕ เมษายน ๒๕๕๖  ทดสอบขอเขียนและปฏิบัติระหวางวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ และประกาศผลวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๕.๒ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 

 ๔.๖ จํานวนเงินสมทบกองทุนชวยเหลือครูที่ปฏิบัติหนาที่ในเขต ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวน
เงินสมทบชวยเหลือครูที่ปฏิบัติหนาที่ในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตจากงานเดิน วิ่ง และขี่จักรยาน 
เพื่อจัดตั้งกองทุนดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๙๑,๐๗๗.๒๕ บาท โดย
มหาวิทยาลัยไดบริจาคสมทบเพิ่มอีกจํานวน ๘,๙๒๒.๗๕ บาท รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดทําโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดประสานกับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อทําความตกลงใหมีการจัดโครงการดังกลาว โดยใหสถาบันภาษาจัดใหมีการทดสอบวัดความรูเพื่อจัดกลุม 
ในการอบรม และหลังจากอบรมเสร็จเรียบรอยจะใหมีการวัดและประเมินผลอีกครั้ง 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๒/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 

๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 ผูอํานวยการกองกลาง  
  
 
  
 (นายปรีชา  ไชยโย) 
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูตรวจรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง
	ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ

