
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานภุาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 

๖. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๘. อาจารยอรทัย เลาอลงกรณ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 

๓. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน

ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเดินทางไปรับ

เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่อยูในความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๔ แหง ไดแก 

  ๑. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

  ๒. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

  ๓. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยามา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

  ๔. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดการแขงขันกีฬาอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

  สโมสรอาจารยและขาราชการจะจดัการแขงขันกีฬาอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุมภาคเหนือ ๘ แหง ระหวางวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปน

เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ จึงขอเชิญผูบริหาร 

อาจารย และขาราชการเขารวมงานดังกลาว 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓  การเสด็จเยี่ยมโครงการศูนย ๓ วัย สายใยรักแหงครอบครัวของพระวรวงศเธอ

พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ  

ณ บานฮองกอก ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

   ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ พระวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จตรวจเย่ียมการดําเนินงานโครงการศูนย ๓ วัย สายใยรัก

แหงครอบครัว ณ บานฮองกอก ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การจัดประชุมระดับชาตมิหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

  ในระหวางวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุมภาคเหนือ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” ณ โรงแรมโลตัส 

ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม 

มติ กบม.  รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๕ ขอเชิญรวมทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันราชภัฏ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะจัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน “ราชภัฏ” ในวันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอเชิญผูบริหารรวมทําบุญ 

ตักบาตรในวันและสถานที่ดังกลาว 

มติ กบม.  รับทราบ 

 

 ๑.๖ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับนักศึกษา 

  ขณะนี้มีเรื่องรองเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการดื่มสุราในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและ

การเขาพักเปนคูในหอพักเอกชน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงกําหนดใหเปนนโยบายหามไมให 

มีการดื่มสุราในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สําหรับการเขาพักในหอพักเอกชนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางจะเชิญเจาของหอพักเอกชนมาประชุมชี้แจงในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม.  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑ – ๑๐ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยมีการแกไขหนาที่ ๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ ใหแกไขตัวเลขจาก “...๕ ดาน...” 

เปน “...๔ ดาน...”  

มติ กบม.   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง  

  ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๔ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุนของหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุนของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๔

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขขอความขอ ๕ (๘) ใหม โดยให

เพิ่มขอความกําหนดผูรับผิดชอบตอความเสี่ยงที่เกิดจากการนําเงินกองทุนไปลงทุนเพื่อหารายไดสําหรับ

หนวยงาน 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาปรับแกไขขอความ 

  ขอ ๕ (๘) ใหมตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๓.๒  การกําหนดกรอบและอัตราการเบิกจายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอให 

ที่ประชุมพิจารณาการกําหนดกรอบและอัตราการเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรกําหนดอัตรา 

การเบิกจายเบี้ยประชุมใหชัดเจน โดยใหพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสําคัญ อํานาจหนาที่ และ 

ภาระงานของคณะกรรมการชุดตาง ๆ    

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนานําเสนอรายละเอียด 

  ขอมูลคณะกรรมการที่สามารถเบิกจายคาเบ้ียประชุมไดและอัตราคาเบ้ียประชุมเสนอให 

  ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ความกาวหนาการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร  เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัย ไดรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานรวมกันระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัย ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๕

 ๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงที่วาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัย ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงการเสนอขอแตงตั้งอาจารยรวิภา ยงประยูร รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํ านวยการกองกลาง ในฐานะผูชวยเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ซึ่งยังไมไดรับรอง

รายงานการประชุม โดยที่ประชุมไดมีมติที่สําคัญดังนี้ 

  ๑. เห็นชอบรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยเงินยืมทดลองจาย พ.ศ... 

โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ๒. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรโดยใหแกไข

ตามขอเสนอแนะ 

  ๓. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ๔. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดเกณฑ 

 ภาระงานของคณาจารยและผูบริหาร พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ๕. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เงินรายไดจากการ

ใหบริการวิชาการ พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ๖. อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๔/๒๕๕๕ จํานวน  ๕  คน 

  ๗. เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๘. เห็นชอบแตงตั้งอาจารยจิระประภา คําราช เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงที่วาง) 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ในฐานะผูชวยเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหหนวยงานระดับคณะ สถาบัน และสํานัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเตรียม

ขอมูลเพื่อนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือน ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๖

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาสภามหาวิทยาลัยจะนํารายงานผลการดําเนินงานดังกลาวไปพิจารณา 

เพื่อทบทวนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ประธานไดรายงานผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนว

พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๗ ปฏิทินกิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให

ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑   

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๘ สรุปโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศนมหาชาติ) 

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศนมหาชาติ) ใหที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑   

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๙ ปฏิทินกิจกรรมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ ของคณะ

วิทยาการจัดการ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงปฏิทินกิจกรรมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการ

จัดการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ  
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๗

 ๔.๑๐ รายงานความกาวหนาโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ

วิชาการ 2012” 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดรายงาน

ความกาวหนาการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” ซึ่งจะจัดขึ้น

ระหวางวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม โดยมีศาสตราจารย

เกียรติคุณอัจฉรา จันทรฉาย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางและ

แนวโนมการดําเนินธุรกิจ: ภายใตการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช 

วงศหลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการความรูกับ 

การประกันคุณภาพ” 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๑ ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงปฏิทิน

การปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ใหที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๒ ปฏิทินการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงปฏิทิน

การดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหที่ประชุมทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

 มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๓ การรวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขอเชิญชวนผูบริหารรวมทําบุญ 

ตักบาตรขาวสารอาหารแหง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓     

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๔ เชิญชวนรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครวูิมลศีลนิวิฐ 

  ประธานขอเชิญผูบริหารรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิมลศีลนิวิฐ ในวันที่ ๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ เมรุชั่วคราว วัดหนองหา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

มติ กบม. รับทราบ  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ

คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน

นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอใหมีการแกไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี ้

  ๑. ตําแหนงอาจารยประจําตองมภีาระงานเกิน ๓๕ หนวยชั่วโมงถึงจะสามารถเบิกเงิน

คาสอนเกินภาระงานได  

  ๒. ตําแหนงผูบริหารสามารถมีภาระงานสอนไดแตไมสามารถเบิกเงินคาสอนเกิน 

ภาระงานได 

  ๓. กําหนดรายละเอียดการเบิกแตละประเภท และแตละวิชาชีพใหชัดเจน 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของที่ประชุม 
 

 ๕.๒ การปรับโครงสรางการบริหารงานภายในคณะ  

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรบัโครงสรางการบริหารงานภายในคณะ โดยให

หลอมรวมสาขาวิชาหลาย ๆ สาขาวิชา เปนภาควิชา  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัยควร

คํานึงถึงผลดี ผลเสีย การบริหาร และทรัพยากร  

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการจดัประชุมเพื่อหารือแนวทาง 

  การปรับโครงสรางการบริหารงานภายในคณะรวมกับคณบดทีั้ง ๖ คณะ 
 

 ๕.๓ การปรับฐานขอมูลบุคลากรของแตละหนวยงาน 

  ประธานไดเสนอใหแตละหนวยงานเรงปรับฐานขอมูลบุคลากรภายในหนวยงานใหเปน

ปจจุบัน โดยเฉพาะในเว็บไซตและบอรดของคณะ สถาบัน และสํานัก  

มติ กบม. มอบคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ดําเนินการปรับฐานขอมูล 

  บุคลากรภายในหนวยงานใหเปนปจจุบัน                                                                                                                  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๙

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 

๒/๒๕๕๕ 

  นายปรีชา  ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๒ การเขารวมแขงขันของอาจารยและนักศึกษาสาขาการตลาด 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบการเขารวมแขงขันของอาจารยและนักศึกษาสาขาการตลาด ดังนี้ 

  ๑. การเขารวมแขงขันชิงชนะเลิศโครงการ กรุงไทยตนกลาสีขาว ของธนาคารกรุงไทย 

ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 

  ๒. การเขารวมแขงขันชิงชนะเลิศโครงการ “กลาใหม..สรางสรรคชุมชน” ปที่ ๖ ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

เลิกประชุม ๑๖.๔๕ น.    

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

 ผูบันทกึการประชุม/พิมพ 

 

 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  

 ผูอํานวยการกองกลาง  

  

  

 (นายปรีชา  ไชยโย) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 ผูตรวจรายงานการประชุม 


