
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๙. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๒. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเปนเจาภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยไดรับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) ใหเปน

เจาภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ วประเทศ (ทปอ.มรภ.) ซึ่ งไดมอบหมายให 

ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เปนประธานในการเตรียมการจัดประชุมดังกลาว  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๘ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ ใหแกคําจาก “...หนวยงาน

ภายในขั้นตรงตออธิการ...” เปน “...หนวยงานภายในขึ้นตรงตออธิการบดี...” 

  ๒. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ แกไขขอความในมติจาก “...จํานวน ๔ ฉบับ...” เปน 

“...จํานวน ๓ ฉบับ...” 

  ๓. หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๑ แกไขขอความจาก “...สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรธุกริจ” เปน “...สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ” 

  ๔. หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๕ แกไขขอความจาก “ปริญญา

บัณฑิตวาชีพครู” เปน “หลักสูตรปริญญาบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” 

  ๕. หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๖ แกไขตัวเลขจาก “๒” เปน 

“๖”    

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังน้ี 

  ๑. ขอ ๓ ยอหนาที่ ๓ บรรทัดที่ ๑ ใหแกไขขอความจาก “...หรือ (๓) มหาวิทยาลัย...” 

เปน “...(๓) หรือ (๔) มหาวิทยาลัย...” 

  ๒. ขอ ๗ บรรทัดที่ ๓ และบรรทัดที่ ๔ ใหแกไขขอความจาก “...เปนจํานวนเงินประกัน

ตามสัดสวนที่ใหไวกับมหาวิทยาลัยนับต้ังแตวันที่ผิดสัญญา” เปน “...จากหลักประกันหรือเงินตามขอ ๓ 

หรือขอ ๑๑ แลวแตกรณี เปนจํานวนเงินประกันตามสัดสวนที่ใหไวกับมหาวิทยาลัยนับต้ังแตวันผิดสัญญา” 

  ๓. ขอ (๖.๑) บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขคําจาก “สามรถ” เปน “สามารถ” 

  ๔. ขอ ๑๑ บรรทัดที่ ๑ ใหแกไขขอความจาก “...ตามขอ ๑๐ พนักงานยินยอม...” เปน 

“...ตามขอ ๗ และขอ ๑๐ พนักงานยินยอม...” 

  ในการน้ี  ที่ประชุมไดเสนอความคิดเห็นวาในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติราชการ

ในมหาวิทยาลัยเกิน ๕ ปแลว มหาวิทยาลัยควรคืนเงินคํ้าประกันใหแกพนักงานดังกลาว 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการปรับแกไข 

   ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๒. เห็นชอบใหมีการคืนเงินค้ําประกันใหแกพนักงานท่ีปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเกิน  

   ๕ ป  
 

 ๓.๒ การพิจารณาสถานท่ีกอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

  อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาสถานที่กอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

มติ กบม. มอบอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

  และสังคมศาสตร และคณบดีคณะครุศาสตร ประชุมเพ่ือหารือสถานท่ีกอสรางอาคารคณะ 

  ครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและแจงท่ีคณะกรรมการบริหาร 

  มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

 ๓.๓ การขอใชพ้ืนท่ีอาคารเรียนและเอนกประสงค (๙ ช้ัน) ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาภาษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

  อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการขอใชพื้นที่อาคารเรียนและเอนกประสงค (๙ ชั้น) ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาภาษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๓.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ใชพ้ืนท่ี 

   อาคารเรียนและเอนกประสงค (๙ ช้ัน) ไดจนกวาการปรับปรุงอาคารศูนยภาษา 

   จะแลวเสร็จ 

 ๒. เห็นชอบใหสาขาวิชาภาษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

   ใชพ้ืนท่ีภายในอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอแตงต้ัง

อาจารยสิริรัตน วาวแวว เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนง

ท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอ

แตงต้ังอาจารยจิระประภา คําราช และอาจารยศักด์ิชัย ศรีมากรณ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงที่วาง)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทิน

กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 

๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 



 ๕ 
 

 ๔.๔ กําหนดการโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีตานกวยสลาก ประจําป ๒๕๕๘

(สลากหมก) 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดการโครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีตานกวยสลาก ประจําป ๒๕๕๘ (สลากหมก) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ แนวปฏิบัติในการขอรับบริการงานอาคารสถานท่ีและบริการ 

  อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงแนวปฏิบัติในการขอรับบริการงานอาคารสถานที่และบริการ โดยขอความกรุณาหนวยงานสงรายละเอียด

ตารางการขอรับบริการงานอาคารสถานที่และบริการโดยตรงที่ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ โครงการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย  

  อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงโครงการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ บัญชีเงินฝากรานคาสหกรณวิทยาลัยครูลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบวาขณะน้ีได ดําเนินการถอนเงินในบัญชี เงินฝากรานคาสหกรณวิทยาลัยครูลําปาง  

จากธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) ซึ่งมียอดเงินจํานวน ๑๐๕,๘๒๖.๙๘ บาท เรียบรอยแลว  

โดยไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารยวันชัย ผูภักดี และนายวีระชัย รินดวงดี ลงนามในเอกสาร

การถอนเงิน และเงินจํานวนดังกลาวจะนําสงมหาวิทยาลัยเพื่อเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตอไป 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพการศึกษา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบวาในระหวางวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจะตองรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. ขอ ๖ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขคําจาก “นิสิต” เปน “นักศึกษา” 

  ๒. ขอ ๘ ควรใหรองอธิการบดีหรือผูอธิการบดีเสนอ เปน ประธานกรรมการ 

  ๓. ขอ ๑๔ บรรทัดที่ ๒ แกไขขอความจาก “...คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย...” เปน 

“...คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย...” 

  ๔. ขอ ๒๑ ตัดขอความ “และในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบั ติตามขอบังคับน้ีให

อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยชีขาด” ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยโครงการเงินทุนหมุนเวียน  

  พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและมอบผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา และคณบดทุีกคณะ 

  ประชุมเพ่ือหารือ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับ 

  ปริญญาตรี พ.ศ. ... กอนนําเสนอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

 ๕.๓ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางภายในมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่สวนกลางภายในมหาวิทยาลัย โดยสืบเน่ืองจากบริษัทบีลิงค มีเดีย 

จํากัด มีความประสงคขอเสนอเชาพื้นที่ ติดต้ังปายประชาสัมพันธภายในโรงอาหารทิพยธัญญา ในอัตรา 

๑๒๐,๐๐๐ บาทตอป เปนระยะเวลา ๓ ป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหบริษัทบีลิงค มีเดีย จํากัด เชาพ้ืนท่ีติดตั้งปายประชาสัมพันธภายในโรงอาหาร 

  ทิพยธัญญา ในอัตรา ๑๒๐,๐๐๐ บาทตอป เปนระยะเวลา ๓ ป 
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

 ๕.๔ แนวทางการเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการเชาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยขอใหผูที่ตองการเชาพื้นที่ดังกลาวติดตอ 

ขออนุญาต ทําสัญญา และตอสัญญากับฝายสิทธิประโยชนกอนที่จะดําเนินการใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาว 

มติ กบม. เห็นชอบใหผูท่ีตองการเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยติดตอขออนุญาต ทําสัญญา  

  และตอสัญญากับฝายสิทธิประโยชนกอนท่ีจะดําเนินการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีดังกลาว 

 ๕.๕ โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) จังหวัด

ลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) จังหวัดลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการออกประกาศหามมิใหผูใดบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ยกเวนบริเวณที่พักสวนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัด

เลี้ยงตามประเพณี  ห รือสาขาวิชาที่สอนการผสมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยตองไดรับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยกอนจัดงาน และควรหามมิใหนักศึกษาจัดงานเลี้ยงที่มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยเด็ดขาด 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการออกประกาศตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๗  

  โดยขอใหงานประกันคุณภาพจัดสงสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะของแตละคณะ 

  เพ่ือใหคณะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะ 
 

 ๕.๗ การปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรอยละ ๔ 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรอยละ ๔ 

โดยสืบเน่ืองจากที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย (ทปสท.) ไดมีหนังสือนายก

สภามหาวทิยาลัยทุกแหงเพื่อแจงใหอธิการบดีแตละแหงดําเนินการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยปรับ

เพิ่มเงินเดือนรอยละ ๔ ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหทันในปงบประมาณน้ีไปกอน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 



๘ 

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ  รองอธิการบดี ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาขณะน้ี 

สํานักงบประมาณยังไมไดดําเนินการต้ังงบประมาณสําหรับการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกลาวใหแกมหาวิทยาลัย 

ซึ่ งหากมหาวิทยาลั ยจะปรับเพิ่ มตามมติคณะรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยตองใช เงินรายได มาเบิ กจาย 

โดยจะตองเบิกจายยอนหลังต้ังแตเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เปนตนมา  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรอยละ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๕.๘ การกําหนดชวงเวลาในการจัดโครงการถายทอดความรูดานศิลปะจากศิลปนอาเซียนสู

เยาวชน ศิลปนแหงชาติสัญจรสูประชาคมอาเซียน 

 อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณากําหนดชวงเวลาในการจัดโครงการถายทอดความรูดานศิลปะจากศิลปนอาเซียนสู เยาวชน ศิลปน

แหงชาติสัญจรสูประชาคมอาเซียน  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการจัดโครงการถายทอดความรูดานศิลปะจากศิลปนอาเซียนสูเยาวชน ศิลปน 

แหงชาติสัญจรสูประชาคมอาเซียน ในระหวางวันท่ี ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ัง ท่ี 

๑๑/๒๕๕๘ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙ .๐๐ น. ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ 
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