
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

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

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๒

 ๑.๑ การจัดกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 

  ๑. การจัดนิทรรศการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ๒. งาน “วิทยาศาสตรนิทัศน ราชภัฏลําปาง’ ๕๕” ระหวางวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร 
  ๓. งานสานศิลปถิ่นมนุษย วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  ๔. งานวันเทคโนโลยีไทยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๕. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย: การขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อสรางพลังชุมชน ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดงานราชภัฏวิจัย “๑๒๐ ป การฝกหัดครูไทย”  

  ในปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะรวมกันจัดงานราชภัฏวิจัย เรื่อง “๑๒๐ ป  
การฝกหัดครูไทย”ในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพมหานคร 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓ การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ขอใหแตละหนวยงานเรงเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การดูแลนักศึกษา 

  ขณะนี้ปญหาของนักศึกษาเกิดจากสาเหตุ ๒ ประการ คือการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
รุนพี่ และการจัดการเรียนการสอนของอาจารย กรณีไมสอน และสอนเกินเวลา ดังนั้น ขอใหคณบดีแจง 
ผูที่เกี่ยวของตรวจสอบและควบคุมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
ดวย 

มติ กบม.  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยมีการแกไข ดังนี้ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๓

  ๑. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๖ ใหตัดขอความบรรทัดที่ ๑ ออก 
  ๒. หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๗ บรรทัดที่ ๒ และบรรทัดที่  ๓ ใหแกไขคําจาก 
“ลาน” เปน “ลานบาท” 
  ๓. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ บรรทัดที่ ๔ ใหตัดคําวา “ประมาณ” ออก จํานวน 
๒ แหง 
  ๔. หนาที่  ๕ ระเบียบวาระที่  ๔.๕ บรรทัดที่  ๕ ใหแก ไขคําจาก “บาท” เปน  
“ลานบาท” 
  ๕. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ปรับชื่อระเบียบวาระจาก “โครงการอบรมครู” 
เปน “โครงการอบรมครูกลุมสาระระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
  ๖. หนาที่  ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ บรรทัดที่ ๒ ใหตัดคําวา “มี” ออก จํานวน  
๒ แหง 

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  
  โดยใหมกีารแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การจัดงานมุทิตาจิต 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวามหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดงานมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจะมีพิธีสืบชะตาและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ หองโอฬารรมย (๒๐๐  
ที่นั่ง) ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรจัดพิธีสืบชะตาที่สวนสามสอ และ
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ หองโอฬารรมย (๒๐๐ ที่นั่ง) ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มติ กบม. รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ โครงการเครือขายประกันคุณภาพดานการจัดการความรู KM ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
วาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการจะเปนเจาภาพจัดโครงการเครือขายประกันคุณภาพ
ดานการจัดการความรู  KM ของคณะวิทยาการจัดการ ตามบันทึก MOU เครือขายความรวมมือ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๗ แหง และในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ จะมี 
การจัดงานวิชาการ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเจาภาพ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคูมือปฏิบัติงานหลักสูตรการทํางาน 
เชิงวิเคราะห/ประสบการณทํางานวิจัยสถาบัน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวา ในระหวางวันที่  ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการอบรม 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๔

เชิงปฏิบัติการการเขียนคูมือปฏิบัติงานหลัก/การทํางานเชิงวิเคราะห/ประสบการณทํางานวิจัยสถาบัน 
คณะวิทยาการจัดการ ป งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ในสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนถึง
ความกาวหนาในตําแหนงสายวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินของคณะวิทยาการจัดการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งไดดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย: การขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อสรางพลังชุมชน 
  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาต ิราชภัฏวิจัย: การขับเคลื่อนงานวิจัยเพือ่สราง
พลังชุมชน ในระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากสหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐบรูไน 
ดารุสซาลาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชน
จีน และประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

  ประธานขอความรวมมือจากทุกคณะใหสงอาจารยและนักศึกษารวมงานดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี ้

  ๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลการประเมิน ๔.๓๕ 

  ๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการประเมิน ๔.๔๙ 

  ๓. คณะครุศาสตร ผลการประเมิน ๔.๑๔ 

  ๔. คณะวิทยาการจัดการ ผลการประเมิน ๔.๖๓ 

  ๕. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผลการประเมิน ๔.๑๕ 

  ๖. คณะวิทยาศาสตร ผลการประเมิน ๔.๒๖ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๕

 ๔.๖ สรุปประมาณการรายรับ-รายจาย งบประมาณทุกประเภท ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงสรุปประมาณการรายรับ-รายจาย งบประมาณทุกประเภท ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ งไดรับการจัดสรรทั้ งสิ้นจํานวน ๔๑๑,๕๖๗,๕๐๐ บาท และจัดสรรไดจํานวน 
๔๐๐,๐๐๔,๑๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑   
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจง 
ใหที่ประชุมทราบถึงการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  
โดยขอใหเสนอขอใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอ ๔ ใหตัดคําวา “ระดับสาขาวิชา” ออก 
  ๒. ใหตรวจสอบความเหมาะสมของจํานวนเงิน 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง เรื่อง คาตอบแทนคณะกรรมการ 
  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหมีการปรับแก 
 และดาํเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ ขอเสนอแนะจากสภาวิชาการ 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาประเด็นขอเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมไดเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรและสรางหลักสูตรใหมเพื่อสรางจุดขาย โดยใหแตละคณะพิจารณาโดยอาจมีการยุบรวมหลักสูตร
บางหลักสูตรที่นักศึกษามีจํานวนนอยลง และสรางหลักสูตรใหมโดยใหเปนหลักสูตร ๒ ปริญญาซึ่งเปน
หลักสูตรที่ตองจัดทํารวมกัน  

มติ กบม. เห็นชอบใหแตละคณะพิจารณาแนวทางพัฒนาหลักสูตรและสรางหลักสูตรใหม  
 

 ๕.๓ การจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๖

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.  
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป. ในวันเสารและวันอาทิตย แตเนื่องจากวาขณะนี้นักศึกษา 
มีจํานวนนอยลง 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดชี้แจงวาขณะนี ้
งานวิชาการอยูระหวางพิจารณาโดยอาจจะปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไปเปน 
ชวงบายหรือชวงเย็น 

มติ กบม. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.  
  และเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตอไป  
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๙/๒๕๕๕ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 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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