
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  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. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๗. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๕.  อาจารยทพิรัตน ติฆะปญญา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๓. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม  
๑.   นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๒

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ มติที่ประชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏั 
  ที่ประชุมอธิการบดีราชภัฏไดมมีติใหนําเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสู
ระบบราชการโดยสมบูรณ และในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเขาพบ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับฟงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ งาน ๑๒๐ ปการฝกหัดครูไทย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะรวมกันจัดงาน ๑๒๐ ป การฝกหัดครูไทย ถวายองค
ราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลออรคิดเชอราตัน 
กรุงเทพมหานคร 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓ การปฐมนิเทศอาจารยใหม  

  ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารย
ใหม จํานวน ๓๗ คน โดยเปนอาจารยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน ๖ คน และวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน ๓๑ คน 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การจัดงานปใหม ๒๕๕๖  

  ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจะจัดงานปใหม ๒๕๕๖ โดยชวงบายจะมี 
การแขงขันกีฬาระหวางอาจารยและเจาหนาที่ สําหรับชวงเย็นจะเปนงานเลี้ยงปใหม 

มติ กบม.  รับทราบ 
 
 
 
 

 ๑.๕ การลงนามบันทึกความรวมมือเพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการจังหวัดลําปาง 

  เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรวมลงนามบันทึกความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการจงัหวัดลําปาง (MOU) รวมกับมหาวิทยาลัย ๖ แหงในจังหวัดลําปางและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม และการจัดการลุมน้ําวัง เชิงบูรณาการ
นครลําปาง  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๖ การสงมอบงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๓

  ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะมีการสงมอบงานใน
ตําแหนงอธิการบดี  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไขหนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๖ บรรทัดที่ ๒ ใหปรับแกไขขอความจาก “...การจัดซื้อจัดจา
ให...” เปน “...การจัดซื้อจัดจางให...” 

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 
 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ปฏิทินปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทินปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดสัมมนา
ผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน HR,3V: Competitive Advantage 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่
ประชุมทราบวาหลักสูตร Ph.D และหลักสูตร MBA จัดสัมมนาผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๔

HR,3V: Competitive Advantage โดยไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.จีระ หงสลดารมภ เปนวิทยากร  
ซึ่งกําหนดจัดวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารรมย (๒๐๐ ที่นั่ง) อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานผลการแขงขันกีฬาราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒๕ “ศรีเพชรเกมส” 
  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงผลการแขงขันกีฬาราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๕ “ศรีเพชรเกมส” ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยไดสงนักกีฬาเขารวมทั้งหมด
๑๑ ชนิดกีฬา ประกอบดวยกีฬาแบดมินตัน เทควันโด เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล กรีฑา  
วอลเลยบอลชายหาด วอลเลยบอล เซปคตะกรอ และมวยสากลสมัครเลน โดยผลการแขงขันนักกีฬาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเหรียญรางวัลจากการแขงขัน อยูในลําดับที่ ๗  ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ประกอบดวย เหรียญทอง  ๓  เหรียญ เหรียญเงิน ๒ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑๑  เหรียญ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ การจัดการแขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ หรือ
“พลบดีเกมส”  
  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงการจัดการแขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ หรือ“พลบดี
เกมส” ระหวางวันที่ ๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุร ีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จะสงกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน ๓ ประเภทกีฬา ประกอบดวย เทเบิลเทนนสิ มวยสากลสมัครเลน 
(ชาย ๗ หญิง ๒) และยิงปน โดยจะสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน ๑๑  คน กําหนดออกเดินทางเขารวม
พิธีเปดการแขงขัน ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี  ในวันที่ ๘  มกราคม ๒๕๕๖ รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ โครงการรณรงคสงเสริมการสวมใสหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอรเซ็นต และรณรงคการลด
อุบัติเหตุ ๗ วันอันตรายชวงเทศกาลปใหม ป ๕๖ 
  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลําปาง 
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง สํานักงานขนสงจังหวัดลําปาง สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลําปาง  บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจังหวัดลําปาง เทศบาลนครลําปาง และเทศบาล
เมืองเขลางคนคร จะจัดโครงการรณรงคการสวมใสหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอรเซ็นต และรณรงคการลด
อุบัติเหตุ ๗ วันอันตรายชวงเทศกาลปใหม ป ๕๖ ในวันเสารที่ ๒๒  ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยภาคเชา ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมใหความรูแกนักศึกษาภาคปกติ จํานวน ๕๐๐ คน  
ณ หองประชุมโอฬารโรจน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ และภาคบาย ระหวางเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. จัดให
มีโครงการรณรงคสงเสริมการสวมใสหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอรเซ็นต และรณรงคการลดอุบัติเหตุ ๗ วัน
อันตรายชวงเทศกาลปใหม ป ๕๖ โดยกลุมบิ๊กไบทจงัหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม ซึ่งมีพิธีเปดโครงการ 
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เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานน้ําพุ ขวงนคร หนาเทศบาลนครลําปาง ผูวาราชการจังหวัดลําปาง  
เปนประธาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 
  นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ 
  นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 
มต ิกบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจํา (แทนตําแหนงที่วาง) ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย
ประจํา (แทนตําแหนงที่วาง) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 
  ๑. อาจารยสมเกียรต ิ เบญจศาสตร 
  ๒. อาจารยจาตุรนต วรรณนวล 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลน 
ทุนทรัพยของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒ ประจําภาคเรียนที่ ๒ 
ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแตขาดแคลน 
ทุนทรัพยของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒ ประจําภาคเรียนที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๕๕ โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันเสารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาที่ขึ้นบัญชีสํารองผูกูยมืเงินรายใหม กองทุนเงินใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  จํานวน ๖๐ ทุน
ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการประกาศใหนักศึกษาที่ขึ้นบัญชีสํารองผูกูยืมเงิน
รายใหม กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) ยื่นความประสงคเพื่อขอรับทุนการศึกษาดังกลาว  
ซึ่งมีนักศึกษาที่ขึ้นบัญชสีํารองรายใหมมาสมัครจํานวน ๑๘ ราย จากจํานวนทั้งสิ้น ๘๕ ราย  
  ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษาไดมีการประกาศรับสมคัรนักศึกษาทั่วไปทีม่ีความมุงมัน่ใน
การศึกษาเลาเรียนเปนแบบอยางที่ดีในการเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย 
มาสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือfรอนใหแกนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษา
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ใหความสนใจเขารับสมัครจํานวน ๔๐ ราย รวมมีนักศึกษาใหความสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 
๕๘ ราย  โดยคณะกรรมการไดดําเนินการพิจารณาสัมภาษณและคัดเลือกนักศึกษา โดยมีนักศึกษาไดรับ 
การพิจารณาทุนการศึกษาจํานวน ๕๒ ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหกพัน-
บาทถวน) และไมผานการพิจารณาเนื่องจากขาดสัมภาษณจํานวน ๖ ราย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ การรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทรับตรง 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
การรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทรับตรง ซึ่งมีผูมาสมัครทั้งหมดจํานวน ๓,๕๔๐ คน 
โดยแยกเปนสาขาครุศาสตร จํานวน ๒,๑๙๕ คน และสาขาทั่วไป ๑,๓๔๕ คน ซึ่งในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๕ จะมีการสอบวัดแววความเปนครู ซึ่งจะใชอาคารเรียน ๔ อาคาร ประกอบดวย อาคาร ๑ อาคาร ๗ 
อาคาร ๙ และอาคาร ๓๘ และใชอาจารยในการคุมสอบทั้งหมดจํานวน ๑๐๐ คน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ การลงนามความรวมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซมาตรฐานสากล 
  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยรวมพิธีลงนาม 
ความรวมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซมาตรฐานสากล ระหวางสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคกรมหาชน) และสถาบันอุดมศึกษา ๑๖ แหง  
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ การประชุมทบทวนโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 
  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ชื่องานวิจัย พื้นที่ 
ที่มีงานวิจัย จํานวนเรื่อง และสถานที่ที่จัดกิจกรรม ใหหนวยงานทองถิ่นทั้ง ๒๗ หนวยงาน ๑๓ อําเภอใน
จังหวัดลําปาง ไดรับทราบ  
มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่  ๒  
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยสืบเนื่องจากที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗ โดยไดจัดทํากรอบอัตรากําลังใน



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๗

สถาบันอุดมศึกษาคราวละ ๔ ป ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
๔๐ แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร และมหาวิทยาลัยนครพนม ดําเนินการใหแลวเสร็จ โดยใหสงขอมูลถึงสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดขอใหทุกหนวยงานจัดทํากรอบอัตรากําลังของแตละ
หนวยงานใหแลวเสร็จและจัดสงใหแกงานการเจาหนาที่และสวัสดิการภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
และในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะมีการประชุมเพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย (กบค.) พิจารณาตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๔ 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ ๒  
  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ตามเสนอ  
 

 ๕.๒ การดําเนินการตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน 

  ประธานขอใหผูบริหารหนวยงานเรงดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติ
เบิกจาย โครงการ กิจกรรม ตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน และขอใหเพิ่มความระมัดระวังในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติเบิกจาย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดวย    

มติ กบม. เห็นชอบใหผูบริหารหนวยงานเรงตรวจสอบและดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 
  หนวยตรวจสอบภายใน  
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 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๒ การดับไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย 
  ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวาการไฟฟาไดขอหารือดับไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
กําหนดวันในการดับไฟฟา โดยใหเลือกระหวางวันเสารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ หรือวันพุธที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๖ 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหมกีารดับไฟฟาในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดับไฟฟาภายในมหาวิทยาลยัในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
 

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.    



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๘

 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 ผูอํานวยการกองกลาง  
  
 
  
 (นายปรีชา  ไชยโย) 
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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