
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๒๐  มีนาคม  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.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๗. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๐. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๑ ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๘. อาจารยปราการ ใจด ี ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  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 ๑๓.๓๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๒

 ๑.๑ การจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยกลุมใหม 

  จากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมไดแจงใหทราบถึงการจัดสรร
งบประมาณสําหรับมหาวิทยาลัยกลุมใหม ซึ่งมหาวิทยาลัยกลุมใหมดังกลาว ประกอบดวย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๔๐ แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหง และมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ 
๓ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
โดยใหจะจัดสรรเพิ่มตอเนื่อง ๕ ป  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ พฤติกรรม และวินัย ในการทํางานของอาจารย 

  ประธานไดกําชับใหคณบดีทุกคณะดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมและวินัยในการทํางาน
ของอาจารย โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน การใหเกรด และการเอาใจใสนักศึกษา 

มติ กบม.  รับทราบ 

 ๑.๓ ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในสายตาคนภายนอก 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในสายตา 
คนภายนอกคือเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเจริญเติบโตมากแตไมคอยมีผลงานปรากฏที่โดดเดน ดังนั้น  
ในป ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานครบรอบ ๑๐ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดงานดังกลาวตอไป  

มติ กบม.  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไข ดังนี ้
  ๑. หนาที่  ๔ ระเบียบวาระที่  ๔.๓ บรรทัดที่  ๓ และบรรทัดที่  ๔ ใหตัดคําวา  
“แมเมาะ” ออก  
  ๒. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ขอ ๔ บรรทดัที่ ๒ ใหเติมคําวา “เฮียงไทยธํารงค” 
ตอทายประโยค  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๓

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการแตงตั้งผูบริหาร
ระดับรองคณบดีใหม จึงทําใหตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โดยตําแหนง (รองคณบดี) วางลง ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว ประกอบดวย 
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร เปนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย เปนกรรมการ 
  ๓. อาจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 
(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตรไดมีการแตงตั้งผูบริหารระดับรองคณบดีใหม  
จึงทําใหตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร โดยตําแหนง (รองคณบดี)  
วางลง ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว 
ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ ์ ศรีสวการย เปนกรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการไดมีการแตงตั้งผูบริหารระดับรองคณบดีใหม 
จึงทําใหตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ โดยตําแหนง (รองคณบดี) 
วางลง ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว 
ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา เปนกรรมการ 
 ๓. อาจารยนุสรา แสงอราม เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๔

 ๔.๔ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง 
ที่วาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการแตงตั้ง
ผูบริหารระดับรองคณบดีใหม จึงทําใหตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง (รองคณบดี) 
และกรรมการจากคณาจารยประจํา วางลง ในการนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม เปนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยอํานาจ สงวนกลาง เปนกรรมการ 
 ๓. อาจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 
 ๔. อาจารยสมฤทธ์ิ จันขันธ เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 
  ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหถอนรายชื่อกรรมการในลําดับที่  ๔ อาจารยสมฤทธิ์  
จันขันธ ออกกอน เนื่องจากเอกสารแบบตอบรับไมสมบูรณ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 

 ๔.๕ รายชื่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงที่วาง) 
โดยสืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการแตงตั้งผูบริหารระดับรองผูอํานวยการใหม จึงทําให
ตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยตําแหนง (รองผูอํานวยการ) 
วางลง ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว 
ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ เปนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยดวงใจ ปเย เปนกรรมการ 
 ๓. อาจารยธนกร นอยทองเล็ก เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการแตงตั้งผูบริหารระดับ
รองผูอํานวยการใหม จึงทําใหตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยตําแหนง (รองผูอํานวยการ) วางลง ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว ประกอบดวย 
 ๑. อาจารยปริตต สายส ี เปนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารยปราการ ใจดี เปนกรรมการ 
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 ๓. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานผลการประชุมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการประชุมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๘ ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ของกองพัฒนานักศึกษา 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ 
ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

  ที่ประชุมไดเสนอแนะใหแกไขขอความในปฏิทินดังกลาว ในตารางชองกิจกรรม วันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ใหเปลี่ยนตัว
เลขจาก “๘๔ พรรษา” เปน “๕๘ พรรษา” และใหตัดคําวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ออก 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ ผูชวยคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาคณะวิทยาศาสตรไดแตงตั้งผูชวยคณบดี จํานวน ๓ คน ไดแก 
  ๑. อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ 
  ๒. อาจารยหฤทัย ไทยสุชาติ 
  ๓. อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๐ ผูชวยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวาคณะวิทยาการจัดการไดแตงตั้งผูชวยคณบดี จํานวน ๖ คน โดยจะมีการสับเปลี่ยน 
การทํางานภาคเรียนละ ๓ คน 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร 
  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะ 
ครุศาสตรไดแตงตั้งผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร จํานวน ๑ คน ไดแก อาจารยเกศนีย อิ่นอาย 
มติ กบม. รับทราบ 
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 ๔.๑๒ โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง 

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะ 
ครุศาสตรรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพี้เลี้ยง Coaching and Mentoring โดยจะมีการทําสัญญารวมกับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
ลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดแพร ที่ใหความสนใจเขารวมโครงการดังกลาว ในวันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๕๖  
มติ กบม. รับทราบ 
 ๔.๑๓ (ราง) ปฏิทินกิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางเดือนเมษายน  
๒๕๕๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 
  อาจารยปราการ ใจดี รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึง (ราง) ปฏิทินกิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๕๖ – เดือน
มีนาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ สรุปผลการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร (Exit-Exam) 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร (Exit-Exam) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ การรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดขอให 
แตละคณะรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร หลังสิ้นไตรมาสที่  ๒  
ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดขอให
ผูบริหารประชาสัมพันธและเชิญชวนบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาของ กฟผ. ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๖ ในวันศุกรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยฝกอบรมแมเมาะ กฟผ. จังหวัดลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ การจัดทําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินระดับหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการประกันคุณภาพไดมีการประชุมเพื่อจัดทํา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินระดับหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา สําหรับรายละเอียดจะแจงให 
ทุกหนวยงานทราบตอไป 
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มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 

 ๔.๑๘ การสัมมนาเครือขายในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดเปนเจาภาพจัดสัมมนาเครือขายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมีราชภัฏภาคเหนือที่เขารวมสัมมนา จํานวน 
๖ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง สําหรับการจัดสัมมนาเครือขายในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งตอไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะเปนเจาภาพในการจัดสัมมนาดังกลาว 
มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และ
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
งานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑ 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี ้
  ๑. ขอ ๗ (๓) ใหแกไขขอความจาก “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร เปน
กรรมการ” เปน “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ” 
  ๒. ขอ ๗ (๗) ใหแกไขขอความจาก “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปน
กรรมการและเลขานุการ” เปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร เปนกรรมการและเลขานุการ”   

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และ 
  คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของ 
  ที่ประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
คณบดี พ.ศ. ... 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
งานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
  เปนคณบดี พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๘

 ๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
งานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคล
เพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้ง 
  เปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ 
  เทียบเทาคณะ พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๔/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 

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