
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ 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 รองอธิการบดฝีายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
๕.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๗. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๘. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๓. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๒

 ๑.๑ ผลการเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓ แหง  
  ๑. รองศาสตราจารยประพันธ ธรรมไชย ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
  ๒. ผูชวยศาสตราจารยทศพล อารีนิจ ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
  ๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดการแขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือไดมีการจัดการแขงขันกีฬานักศึกษาราชภัฏกลุม
ภาคเหนือระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนเจาภาพ 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓ การจัดงานพิธสีโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งท่ี ๗  

  ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนเจาภาพจัดงานพิธีสโมสร
สันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ ๗ ดังนั้นจึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงาน
ดังกลาว  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การแขงขันกีฬานักศึกษานานาชาต ิ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือจะจัดการแขงขันกีฬานักศึกษานานาชาติราชภัฏ 
กลุมภาคเหนือระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนเจาภาพ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๕ เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

  ขณะนี้ ก.พ.อ. ไดมีการปรับเปลี่ยนเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหม โดย ก.พ.อ. 
ไดออกประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลัก เกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๕  
ซึ่งมีการปรับเปลีย่นเกณฑการพิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและระยะเวลาการเสนอผลงานใหม  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๖ ขอความรวมมือกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ขอใหผูบริหารเขมงวด กวดขัน และตรวจสอบกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยเฉพาะในเรื่องการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจางใหเปนไปโดยสุจริตและตามระเบียบพัสด ุ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๗ แจงเพ่ือทราบงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๓

  ๑. ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะมกีารจัดงานแตงงานของบุคลากรภายใน ๒ งาน ไดแก 

   (๑) งานแตงงานของอาจารยทัตทยา บุญดิเรก อาจารยสังกัดสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

   (๒) งานแตงงานของบุตรสาวของนางสมพร วันวิศิษฐชัย เจาหนาที่พัสดุ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบด ี

  ๒. งานศพมารดาของผูชวยศาสตราจารยชาตรี มวงงาม อาจารยสังกัดสาขาวิชาดนตรี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดกูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
โดยมหาวิทยาลัยจะรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

มติ กบม.  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕  
  โดยไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ การเขารวมการจัดนิทรรศการทางการศึกษา 
ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเดินทางไปปฏบิัติราชการ การเขารวม
การจัดนิทรรศการทางการศึกษา ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ของผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การจัดงาน “วันเกษตรราชภัฏลําปาง” ครั้งท่ี ๑  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๔

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหที่
ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดงาน “วันเกษตรราชภัฏลําปาง” ครั้งที่ ๑ ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๓-๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ โครงการทําบุญตักบาตรและถวายพระพร เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ ธันวา ของคณะวิทยาการจัดการ 
  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงโครงการทําบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ของ
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไดนิมนตพระสงฆจํานวน ๑๙ รูป 
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผูบริหารรวมโครงการดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ โครงการคัดเลือกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนของคณะวิทยาการจัดการ  
  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงโครงการคัดเลือกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนของคณะวิทยาการจัดการ โดยจําแนก
เปน ๕ ประเภท ประกอบดวย 
  ๑. อาจารยผูสอนดีเดน 
  ๒. อาจารยผูสอนหรือสาขาวชิาที่มีการบริการวิชาการดีเดน 
  ๓. นักวิจัยดีเดน 
  ๔. อาจารยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผูมีจิตอาสา 
  ๕. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนหรือแมบานดีเดน 
  ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับรางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท  

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ โครงการ Management Fair ครั้งท่ี ๖ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงโครงการ Management Fair ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีการจัด
กิจกรรมหลายกิจกรรม อาทิ การประกวดสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ การประกวดแผนธุรกิจ การให
ความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การประกวดรองเพลงลูกทุง และ Career Preparation for 
AEC “To be Effective Flight Attendants For AEC” เปนตน  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ ทอลคโชวเกี่ยวกับลายผิวน้ิวมือ ของบริษัทโบเนอร 
  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงการจัดทอลคโชวเกี่ยวกับลายผิวน้ิวมือ โดยบริษัทโบเนอร ในหัวขอ “คนหาศักยภาพสูความเปน
เลศิจากลายผิวนิ้วมือ” โดยคุณณภัทร พิสมัย ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองธัญยารัตน อาคาร
คณะวิทยาการจัดการ 
มติ กบม. รับทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๕

 

 ๔.๗ ขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  
  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยขอใหมหาวิทยาลัยใชผลการประเมิน
ของปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนคาเปาหมายของปการศึกษา ๒๕๕๕ และใหจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย   
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การเพิ่มเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวาขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไดกําหนด ๓ กลุม ประกอบดวย 
  กลุมที่  ๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนไมถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน แตเมื่อรวม
กับเงินเดือนแลวตองไมเกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
  กลุมที่  ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนไมถึงเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนเดือนละ
๑,๕๐๐ บาท แตเมื่อรวมกับเงินเดือนแลวตองไมเกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท 
  กลุมที่ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางไมถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจาก
เงินเดือน แตเมื่อรวมกับเงินเดือนแลวตองไมเกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ดังนั้น ขอใหผูบริหารกําชับ และดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนอยางเครงครัด 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตรแหงประเทศไทย 
  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณบดีคณะครุศาสตรทั่วประเทศไดจัดการประชุมสภาคณบดีคณะ 
ครุศาสตรแหงประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม โดยที่ประชุมไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา
ขอมูลและสรุปผลเกี่ยวกับการปฏิรูปการผลิตครูทั้งระบบ แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาครุศาสตรศึกษา 
และการแกไข TQF โดยจะตองนําเสนอขอมูลและสรุปผลใหที่ประชุมพิจารณาในการสัมมนาวันที่ ๑๐-๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ การทําบุญถวายขาวสาร 
  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
คณะครุศาสตรไดจัดกิจกรรมทําบุญถวายขาวสารใหแกวัดปงหอศาล และวัดสัณฐาน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๖

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ คํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะ/สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอใหที่ประชุม
พิจารณาคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะ/สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑   

 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอใหประเด็นกลยุทธที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ควรปรับเกณฑการใหคะแนนใหม 
  ๒. ขอใหทบทวนการกําหนดเกณฑการใหคะแนนในประเด็นกลยุทธที่ ๒ การพัฒนา
งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน  
  ๓. ควรเพิ่มรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบในประเด็นกลยุทธที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ 
๓ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
  ๔. ควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนขอความในประเด็นกลยุทธที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๖ และ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ใหม  

มติ กบม. เห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะ/สํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
  โดยใหมีการทบทวนตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม  
 

 ๕.๒ โครงการจัดตั้งสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอใหที่ประชุม
พิจารณาโครงการจัดตั้งสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยบริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอใหมีการเตรียมการเกี่ยวกับบุคลากร การตลาด การบริหารจัดการ และอาคาร
สถานที่ตั้ง 

  ๒. สรางความรวมมือระหวางกลุมเครอืขายมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการจัดพมิพผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งตองมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการ และตองมีบรรณาธิการ 

  ๓. ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดของการจัดตั้งสํานักพิมพ 

มติ กบม. เห็นชอบโครงการจัดตั้งสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยขอใหมหาวิทยาลัย 
  แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดการจัดตั้งสํานักพิมพและเสนอใหคณะกรรมการ 
  บริหารมหาวิทยาลยัพิจารณาอีกครั้ง  
 

 ๕.๓ การเบิกจายคาดําเนินการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
การเบิกจายคาดําเนินการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา กศ.บป. 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๗

ทั้งหมดจํานวน ๖๖๙ คน แตลงทะเบียนจํานวน ๓๓๐ คน จึงทําใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับลดคาใชจาย
ในสวนของคาดําเนินการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 

 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณา และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับลดคาดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ใหมีการจางบุคลากรเฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. 
  ๒. จัดใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยุบรวมเฉพาะอาคารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น ๆ 

มติ กบม. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาพิจารณา 
  ดําเนินการปรับลดคาดําเนินการ กศ.บป. ตามขอแสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ รายงานผลการตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งไดสงรายละเอียดการตรวจสอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว ดังนั้นขอใหทุกหนวยงานเรง
ตรวจสอบและดําเนินการตามขอเสนอแนะของงานตรวจสอบภายในใหแลวเสร็จภายในวันที่  ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

มติ กบม. มอบผูบริหารทุกหนวยงานตรวจสอบและดําเนินการตามขอเสนอแนะของงานตรวจสอบ 
  ภายในใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑๒/๒๕๕๕ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๒ การแตงกายของนักศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
การแตงกายของนักศึกษา ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาที่แตงกายไมถูกระเบียบและไมสุภาพมาติดตอราชการ
ภายในสํานักงานมีจํานวนมากพอสมควร ดังนั้นจึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดใหแตละหนวยงาน
ชวยกันรณรงคโดยการติดปายใหนักศึกษาที่มาติดตอราชการใหแตงกายใหถูกกฎระเบียบและสุภาพ 

มติ กบม. รับทราบ 
   

 

 

 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

๘

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 ผูอํานวยการกองกลาง  
  
 
  
 (นายปรีชา  ไชยโย) 
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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