
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 

๕.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 

๗. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 

๘. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. อาจารยปริตต สายส ี ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๗.  อาจารยรวิภา ยงประยูร ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ กิจกรรมตาง ๆ   

  ๑. ผลการแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดลําดับที่ ๑ โดยมีมหาวิทยาลัยตาง ๆ สงนักศึกษามาเขารวมการแขงขันจํานวน ๑๗ สถาบัน 

  ๒. ผลการแขงขันสํารวจ (survey) เชิงพื้นที่ของสาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดอันดับ ๓ โดยมีมหาวิทยาลัยรวมแขงขันจํานวน ๑๖ สถาบัน  

  ๓. วันที่  ๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนเจ าภาพจัด

ประชุมสัมมนาเครือขายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

  ๔. วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอนรับอดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จํานวน ๒๕ คน 

  ๕. ระหวางวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เครือขายความรวมมือทางวิชาการ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ๗ แหง เปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการ

ระดับชาติ “วิทยาการจัดการ ๒๐๑๒” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่องรองเรียนจากนักศึกษา 

  ขณะนี้มีนักศึกษารองเรียนเรื่องการสอบนอกตาราง อาจารยไมสอน อาจารยสอนไมตรง

ตามตารางสอน อาจารยไมไปนิเทศ และการสงเกรดของอาจารย ดังนั้น ขอใหคณบดีทุกคณะเรงตรวจสอบ

และแกไขปญหาดังกลาว 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓  การหามจําหนายสุราหรือเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอลในสถานที่ราชการ 

   ขอใหคณบดีทุกคณะประชาสัมพันธใหอาจารยทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายใน

มหาวิทยาลัย โดยหามไมใหมีการจําหนายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เนื่องดวยขณะนี้ไดมีกฎหมาย

หามจําหนายสุราและเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอลในสถานที่ราชการและสถานศึกษา  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๔ กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติเงินคงคลังเพื่อจัดสรรเปนเงินประเดิมสําหรับกองทุน

สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม.   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง  

  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ

คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกิน

ภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕  

ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการไปดําเนินการปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม บัดนี้ ไดดําเนินการปรับแกไขรางประกาศ

ดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติม ดังนี ้

  ๑. ปรับจากประกาศเปนระเบียบ 

  ๒. ตัดขอ ๘.๓ ออก 

  ๓. ขอ ๙ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ แกไขขอความจาก “...ผูสอนไดรับคําสั่ง...” เปน 

“...ผูทําการสอนไดรับคําสั่ง...” 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๔

  ๔. ขอ ๑๑ ปรับแกขอความจาก “...ตามบัญชีหมายเลข ๑ ทายประกาศนี้” เปน “...

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง เรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ 

  และคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง พ.ศ. ๒๕๕๕  

  โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีนักศึกษาสมัครจํานวน 

๓,๑๘๑ คน และมารายงานตัวจํานวน ๙๗๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง 

ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๕ ตั้งแตวันที่ ๙ มกราคม – วันที่ ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ ปฏิทินกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แจงใหที่ประชุม

ทราบถึงปฏิทินกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ

วิชาการ ๒๐๑๒” 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดรายงาน 

ผลการดําเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ ๒๐๑๒” ระหวางวันที่ ๗-๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ใหที่ประชุมทราบวา โครงการดังกลาวมีนักวิชาการทั่วประเทศ รวมนําเสนอผลงาน 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๕

จํานวน ๗๕ บทความ ประกอบดวย การนําเสนอในลักษณะภาคบรรยาย จํานวน ๔๒ บทความ  

การนําเสนอในลักษณะภาคโปสเตอร จํานวน ๑๘ บทความ และไมผานการประเมิน จํานวน ๑๕ บทความ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ ปฏิทินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

ปฏิทินการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ แบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงแบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยขอให

หนวยงานสงแบบสรุปคําขอดังกลาวใหกองนโยบายและแผนภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๗ ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑   

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๘ แบบขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(Term of Reference: TOR) บุคลากรประเภทสายผูบริหารสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแบบ

ขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference: TOR) 

บุคลากรประเภทสายผูบริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑   

มติ กบม. รับทราบ  
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๖

 ๔.๙ แบบขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(Term of Reference: TOR) บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแบบ

ขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference: TOR) 

บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑   

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๐ การพิมพใบสงผลการเรียน Online 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

การพิมพใบสงผลการเรียน Online รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๑ โครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 

  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจง 

ใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของ

หนวยงานทองถิ่นภายในจังหวัดลําปางที่จะสรางความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ในโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด เรียบรอยแลว ทําใหทราบปญหาและความตองการหลายประเด็น

และไดนําแจงใหแตละคณะทราบแลวนั้น ดังนั้นจึงขอความรวมมือแตละคณะนําประเด็นปญหาและ 

ความตองการที่เกี่ยวของของคณะบรรจุไวในแผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๒ โครงการวิจัยเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดลําปาง 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวาขณะนี้อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการไดเสนองานวิจัยเชิงทองเที่ยวเพื่อขอรับการสนับสนุน

เงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกในโครงการวิจัยเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในจังหวัดลําปาง โดยไดเสนอ

ขอรับทุนสนับสนุนเปนเงินจํานวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท และไดรับการสนับสนุนทุนเปนเงินจํานวน 

๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

 มติ กบม. รับทราบ  
 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาธรรมเนียม

การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอใหมีการแกไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี ้

  ๑. ใหเพิ่มขอความการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. 

โดยใหยกเวนไดเฉพาะดานผลงานและกีฬาเทานั้น   

  ๒. ใหเพิ่มขอความกรณีนักศึกษาไดรับรางวัลหรือนักกีฬาในลักษณะเปนทีม 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาธรรมเนียม 

  การศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การใหรางวัลแกนักกีฬาที่ไดรับ

เหรียญรางวัล พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การให

รางวัลแกนักกีฬาที่ไดรับเหรียญรางวัล พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอแนะใหปรับแกไขลําดับเลขขอใหถูกตอง  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การใหรางวัลแกนักกฬีา 

  ที่ไดรับเหรียญรางวัล พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ แบบสํารวจขอมูลสําคัญของคณะ ศูนย สํานัก เพ่ือการนําเสนอ ๓ ภาษาในเว็บไซต

มหาวิทยาลัย (ไทย จีน และอังกฤษ) 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาแบบสํารวจขอมูลสําคัญของคณะ ศูนย สํานัก เพื่อการนําเสนอ ๓ ภาษาในเว็บไซต

มหาวิทยาลัยประกอบดวย ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๒ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๘

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขแบบสํารวจขอมูลของคณะให

ใกลเคียงกับแบบสาํรวจขอมูลของศูนย สํานัก โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรสําหรับคณะควรเพิ่มรายช่ือ

ของประธานสาขาแตละสาขาดวย 

มติ กบม. เห็นชอบแบบสํารวจขอมูลสําคัญของคณะ ศูนย สํานัก เพื่อการนําเสนอ ๓ ภาษา 

  ในเว็บไซตมหาวิทยาลยั (ไทย จีน และอังกฤษ) โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของที่ประชุม 
                                                                                                               

 ๕.๔ การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 

ที่ประชุมพิจารณาการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวทิยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ 

 

 ๕.๕ สรุปผลการรับฟงขอมูลการดําเนินงานระดับคณะ สถาบัน และสํานัก ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการรับฟงขอมูลการดําเนินงานระดับคณะ 

สถาบัน และสํานัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ของคณะกรรมการรับฟงขอมูลการดําเนินงานระดับ

คณะ สถาบัน และสํานัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบอธิการบดีหารือแนว

ทางแกไขปญหาจากผลการรับฟงขอมูลการดําเนินงานระดับคณะ สถาบัน และสํานัก ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางรวมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นสําคัญจากการรับฟงขอมูลดังกลาว  

มีดังนี ้

  ๑.  การบริหารจัดการภายในคณะ สถาบัน สํานัก และมหาวิทยาลัย 

   ๑.๑ มีความเหลื่อมล้ําในสถานภาพและความมั่นคงของบุคลากรในสายงานตาง ๆ 

รวมทั้งความแตกตางดานโครงสรางของตําแหนง วุฒิการศึกษา คาตอบแทน และสวัสดิการ 

   ๑.๒ ไมมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ 

   ๑.๓ ขาดแคลนบุคคลากร อุปกรณ รวมถึงหองปฏิบัติการในการเรียน การสอน 

และงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๑.๔ การบริหารจัดการตารางสอน และหองเรียนไมสอดคลองกัน 

   ๑.๕ การบริหารจัดการหองสมุด รวมถึงการยืม-คืน และคาปรับในการยืมหนังสือ

ของคณาจารย 

   ๑.๖ ความทับซอนของกิจกรรมเพื่อนักศึกษาในแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๙

  ๒.  กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 

   ๒.๑ การอนุมัติ และการโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลาชา 

   ๒.๒ สถานภาพ และสิทธิประโยชนของนักศึกษากองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 

ในกรณีที่การอนุมัติและโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลาชา แตกตางจากนักศึกษาปกติในหลาย ๆ ดาน เชน  

การลงทะเบียนเรียน การสงเกรด การใชบริการหองสมุด และการใชบริการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  

  ๓.  การประเมิน และพิจารณาความดีความชอบ แตละคณะ และหนวยงานตองปฏิบัติ

ตามเกณฑโดยเครงครัด เพื่อความเปนธรรมตอทุกฝาย ซึ่งเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนั้นแตละคณะและ

หนวยงานมีมาตรฐานในการพิจารณาไมเหมือนกัน 

  ๔.  ทบทวนนโยบายและผลกระทบ 

   ๔.๑ การขาดแคลนบุคคลากรในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน   

   ๔.๒ ความสัมพันธ และพันธกิจระหวางสํานักวิทยบริการและสํานักหอสมุด พบวา 

มีภารกิจที่แตกตางกันมาก 

   ๔.๓ การเรงรัดใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปครึ่ง จากหลักสูตร

การศึกษา ๔ ป มีผลกระทบตอการทํากิจกรรมและงานวิชาการของนักศึกษา รวมทั้งผลกระทบหลาย ๆ 

ดานตอมหาวิทยาลัย 

  ๕.  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานภาษา ของแตละ

คณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

  ๖.  ฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสสวนกลาง ควรปรับขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา และควรมี

การเชื่อมโยงขอมูลของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

   ในการนี้ ประธานไดชี้แจงและหารือแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม

ประเด็นปญหา ดังนี ้   

  ๑.  การบริหารจัดการภายในคณะ สถาบัน สํานัก และมหาวิทยาลัย 

   ๑.๑ มีความเหลื่อมล้ําในสถานภาพและความมั่นคงของบุคลากรในสายงานตาง ๆ 

รวมทั้งความแตกตางดานโครงสรางของตําแหนง วุฒิการศึกษา คาตอบแทน และสวัสดิการ 

   ประธานช้ีแจงวาในการกําหนดตําแหนงบุคลากรของแตละหนวยงานมหาวิทยาลัย

ใหมอบหมายใหแตละหนวยงานเปนผูกาํหนดตําแหนงและวุฒิการศึกษาโดยใหประสานกบังานการเจาหนาที่

และสวัสดิการ 

   ๑.๒ ไมมีการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ 

   ประธานช้ีแจงวางบประมาณแผนดินไมสามารถกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ

ได แตหากหนวยงานใดงบประมาณไมเพียงพอสามารถทําบันทึกของบบํารุงการศึกษา (บกศ.) ได 

   ๑.๓ ขาดแคลนบุคคลากร อุปกรณ รวมถึงหองปฏิบัติการในการเรียน การสอน 

และงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๑๐

   ประธานชี้แจงวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการจัดทําคําของบประมาณ 

ดานวัสดุและอุปกรณเพื่อใหเพียงพอตอความตองการ 

   ๑.๔ การบริหารจัดการตารางสอน และหองเรียนไมสอดคลองกัน 

   ประธานช้ีแจงวาในการจัดตารางสอนและหองเรียน มหาวิทยาลัยใชโปรแกรมระบบ

คอมพวิเตอรในการจัดทํา ดังนั้นปญหาการจัดตารางสอนและหองเรียนไมสอดคลองกันคงเปนผลมาจาก 

ที่อาจารยสอนไมตรงตารางสอน หรือทําการสอนนอกตาราง 

   ๑.๕ การบริหารจัดการหองสมุด รวมถึงการยืม-คืน และคาปรับในการยืมหนังสือ

ของคณาจารย 

   ประธานช้ีแจงวาเพื่อเปนการสรางวินยัใหแกคณาจารย ดังนั้นจึงตองมีคาปรับในการ

ยืมหนังสือสําหรับคณาจารยที่ไมยอมคืนหนังสือตามกําหนดเวลา 

   ๑.๖ ความทับซอนของกิจกรรมเพื่อนักศึกษาในแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

   ประธานขอความรวมมือทุกหนวยงานหากมีการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษาขออยา

ใหตรงกับกิจกรรมประจําของมหาวิทยาลัย 

  ๒.  กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 

   ๒.๑ การอนุมัติ และการโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลาชา 

   ประธานไดชี้แจงวาการอนุมัติและการโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาจะลาชาหรือไม

ขึ้นอยูกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

   ๒.๒ สถานภาพ และสิทธิประโยชนของนักศึกษากองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 

ในกรณีที่การอนุมัติและโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาลาชา แตกตางจากนักศึกษาปกติในหลาย ๆ ดาน เชน  

การลงทะเบียนเรียน การสงเกรด การใชบริการหองสมุด และการใชบริการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

   ประธานไดชี้แจงวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาแจง

รายชื่อและทําบัตรใหแกนักศึกษากองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใชแสดงในการลงทะเบียนเรียน  

การสงเกรด การใชบริการหองสมุด และการใชบริการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  

  ๓.  การประเมิน และพิจารณาความดีความชอบ แตละคณะ และหนวยงานตองปฏิบัติ

ตามเกณฑโดยเครงครัด เพื่อความเปนธรรมตอทุกฝาย ซึ่งเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนั้นแตละคณะและ

หนวยงานมีมาตรฐานในการพิจารณาไมเหมือนกัน 

  ประธานไดชี้แจงวาในการการประเมิน และพิจารณาความดีความชอบ มหาวิทยาลัยได

มอบอํานาจใหแตละคณะดําเนินการตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับมาตรฐานการพิจารณาของ 

แตละคณะ  มหาวิทยาลัยไมสามารถกําหนดได 

  ๔.  ทบทวนนโยบายและผลกระทบ 

   ๔.๑ การขาดแคลนบุคคลากรในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน  

   ประธานไดชี้แจงวาไดมอบหมายใหอาจารยรวิภา ยงประยูร อาจารยประจํา

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานดําเนินการสรรหาบุคลากรดานวิศวกรรมพลังงานเพิ่มเติม  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๑๑

   ๔.๒ ความสัมพันธ และพันธกิจระหวางสํานักวิทยบริการและสํานักหอสมุด พบวา 

มีภารกิจที่แตกตางกันมาก 

   ประธานไดชี้แจงวาขณะนี้อยูระหวางแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภารกิจและ

ภาระงานของทั้ง ๒ หนวยงาน เพื่อใหชัดเจนและมีน้ําหนักมากพอที่จะแยกออกจากกัน 

   ๔.๓ การเรงรัดใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปครึ่ง จากหลักสูตร

การศึกษา ๔ ป มีผลกระทบตอการทํากิจกรรมและงานวิชาการของนักศึกษา รวมทั้งผลกระทบหลาย ๆ 

ดานตอมหาวิทยาลัย 

   ประธานหารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางในการแกปญหาดังกลาว 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวาเนื่องจากหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ไดกําหนดแผนการสอนไว ๔ ป มีแคบางหลักสูตรที่มีการเปดสอนชวงปดภาคเรียนทําใหนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษากอน ๔ ป และในการเปดสอนตองทําบันทึกขอสอนพิเศษในชวงปดภาคเรียน  

   ในการนี้ ที่ประชุมจึงมีขอเสนอแนะวาในการขอเปดสอนพิเศษชวงปดภาคเรียน

ขอใหอาจารยประจําหลักสูตรสอบถามนักศึกษากอน โดยตองไมมีการบังคับใหนักศึกษาเรียน 

  ๕.  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานภาษา ของแตละ

คณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

  ประธานไดชี้แจงที่ประชุมวาขณะนี้ไดมอบหมายใหผูอํานวยการโครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษาจัดอบรมการฟง พูด อาน และเขียน ใหแกคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

  ๖.  ฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสสวนกลาง ควรปรับขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา และควรมี

การเชื่อมโยงขอมูลของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

  ประธานมอบหมายใหทุกหนวยงานเรงปรับปรุงฐานขอมูลของหนวยงานใหเปนปจจุบัน

และใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการแกไขตามประเด็นปญหาของการรบัฟงขอมูลการดําเนินงานระดับ 

  คณะ สถาบัน และสาํนัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปางตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ การใชอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและการใชงานอาคารและวัสดุ

ครุภัณฑภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารและมขีอเสนอแนะใหหนวยงานที่มอีาคารที่รับผิดชอบและไมไดใช

งานรวมถึงวัสดุครุภัณฑที่ใชงานไมไดแลวดําเนินการ ดังนี ้

  ๑. ขอใหมีการจัดทําความสะอาดและปรับปรุงอาคารที่หนวยงานรับผิดชอบทุกชั้นและ

ทุกหองใหสามารถใชงานได 

  ๒. ครุภัณฑที่หมดอายุการใชงานใหหนวยงานทําบันทึกแทงจําหนายและมอบใหพัสดุ

กลางดําเนินการ สําหรับครุภัณฑสิ้นเปลืองสามารถดําเนินการแทงจําหนายไดเลย 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

๑๒

มติ กบม. ๑. มอบทุกหนวยงานจัดทําความสะอาดและปรับปรุงอาคารที่หนวยงานรับผิดชอบทุกชั้น 

   และทุกหองใหสามารถใชงานได 

 ๒. มอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีประสานกับงานพัสดุ ดําเนินการเกี่ยวกับการแทง 

   จําหนายครุภัณฑที่หมดอายุการใชงาน 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 

๓/๒๕๕๕ 

  นายปรีชา  ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๗.๑๐ น.    

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 

 

 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  

 ผูอํานวยการกองกลาง  

  

 

  

 (นายปรีชา  ไชยโย) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 ผูตรวจรายงานการประชุม 


