
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ 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.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๘. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๐. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๗.  อาจารยจุติมา เมทนีธร ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๙. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๒

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดงานมุทิตาจิตผูวาราชการและหัวหนาสวนราชการของจังหวัดลําปาง 

  ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดลําปางขอใชหอประชุมจันทนผาเพื่อใชเปน
สถานที่จัดงานมุทิตาจิตแกผูวาราชการจังหวัดลําปางและหัวหนาสวนราชการของจังหวัดลําปาง  
ซึ่งเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ งานเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยประจําป ๒๕๕๖ 

  มหาวิทยาลัยจะจัดงานเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ชวงเชามีพิธี
ทําบุญและสืบชะตา ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และชวงเย็นมีงานเลี้ยง 
“อําลากาสะลอง ๕๖” ณ หอประชุมจันทนผา ซึ่งปนี้มีอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ
ราชการ จํานวน ๔ คน ดังนี ้
  ๑. รองศาสตราจารยสกุลศักดิ์ โอฬารสกุล  อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒. รองศาสตราจารยชุติมา เวทการ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย ปานดํารงค อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๔. นางหิรัญญา งามลอม ลูกจางประจําสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 
การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  
  โดยไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันภาษา  

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันภาษา  
  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดให
ขอเสนอแนะ ๒ ประเด็น ดังนี ้



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๓

  ๑. ในการดําเนินการดานงบประมาณสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอาจปรับโดยโอนยาย
อาจารยไปสังกัดสถาบันภาษา และสําหรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมหาวิทยาลัยควรจะ
จัดสรรใหตามปกต ิ
  ๒. ในการจัดตั้งหนวยงานภายในควรดําเนินการในลักษณะของหนวยงานดานการจัด
การศึกษาไมควรเปนเพียงหนวยงานสนับสนุน โดยอาจเพิ่มพันธกิจหรือภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดให
ขอเสนอแนะวาหากมีการจัดตั้งสถาบันภาษาควรมีการยุบรวมศูนยนักศึกษานานาชาติ ศูนยจีน และงานวิเทศ
สัมพันธเขาดวยกัน สําหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณสถาบันฯ สามารถจัดหาไดจากคาธรรมเนียม
นักศึกษานานาชาติและการจัดอบรมตาง ๆ 

  ประธานไดใหขอเสนอแนะวาควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการศึกษารายละเอียด 
ในการจัดตั้งสถาบันภาษา 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหมีการดําเนินการจัดตั้งสถาบันภาษา 

 ๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ดําเนินการศึกษา 
   รายละเอียดในการจัดตั้งสถาบันภาษาตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัยเชิงพื้ นที่ ในจังหวัดลําปางภายใตแนวคิด  
“หน่ึงคณะ หน่ึงโมเดล” โดยการสนับสนุนดานงบประมาณจาก สกว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดลําปางภายใตแนวคิด “หนึ่งคณะ  
หนึ่งโมเดล” โดยการสนับสนุนดานงบประมาณจาก สกว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ ป ๖ เดือน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ กําหนดการพิธีตานกวยสลาก ประจําป ๒๕๕๖ และใบความรูประเพณีตานกวยสลาก 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการพิธีตานกวยสลาก ประจําป ๒๕๕๖ และใบความรูประเพณีตานกวยสลาก ซึ่งพิธีดังกลาว
กําหนดจัดขึ้นในวันเสารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีพระสงฆรวมพิธี จํานวน ๗๐ รูป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๔

 ๔.๔ การทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัย 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งขณะนี้ไดจัดสง 
ซองและใบฎีกาใหแกนักศึกษาแลว สําหรับหนวยงานอยูระหวางดําเนินการจัดสง โดยวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดใหมีการประกวดโคมลอย กระทง ดอกไมไฟ และการแสดง 
ตีกองปูจา 

  นอกจากนั้น อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาปนี้จังหวัดลําปางมีการจัดกฐินพระราชทาน จํานวน ๔ วัด ไดแก วัดพระแกว 
ดอนเตาสุชาดารามพระอารามหลวง และวัดจองคํา กําหนดจัดในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วัดพระเจดีย
ซาวหลัง กําหนดจัดในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวัดบุญวาทยวิหารพระอารามหลวง กําหนดจัด 
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารตางประเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดขอใหคณบดีชี้แจง 
ใหคณาจารยในสังกัดที่จะตีพิมพเผยแพรเอกสารวิชาการขอใหตรวจสอบวารสารที่จะนําผลงานไปตีพิมพ
เผยแพรซึ่งตองเปนวารสารที่เชื่อถือได รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  
หรือสามารถคนหาเพิ่มเติมไดที่ http://scholarlyoa.com 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การชี้แจงการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยมีหนังสือเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการและสายสนับสนุน ประชุมเพื่อชี้แจงการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหาร และรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ในวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ กําหนดการเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณา 
การเปดภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจะกําหนดเปดเรียนในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยกาํหนดเปดภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา  
  ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

 ๕.๒ กําหนดการจัดงานราชภัฏวิชาการ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๕

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณา 
การกําหนดวันจัดงานราชภัฏวิชาการและแนวทางการจัดงานและกิจกรรมที่กําหนดจะจัดในงานราชภัฏ
วิชาการ ซึ่งจากการประชมุคณะกรรมการเตรียมการจัดงานราชภัฏวิชาการไดกําหนดกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  ๑. การจัดนิทรรศการ 
  ๒. การจัดเวทีบรรยายและอภิปราย 
  ๓. การจัดการแขงขันทางวิชาการและการสาธิต 
  ๔. การนําเสนอผลงานวิชาการ งานประดิษฐ และสิ่งประดิษฐ 
  ๕. กิจกรรมนําเที่ยวคณะและหนวยงานตาง ๆ (Open House) 
  ซึ่งมีกําหนดจัดงานดังกลาวระหวางวันที่  ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และขณะนี ้
ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมดังกลาวเรียบรอยแลว  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบกําหนดวันจัดงานราชภัฏวิชาการและแนวทางการจัดงานและกิจกรรมในงาน 
  ราชภัฏวิชาการตามเสนอ  
 
 
 
 
 

 ๕.๓ ขอความรวมมือกวดขันเรื่องเครื่องแตงกายและความประพฤติของนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการแตงกายและความประพฤติของนักศึกษา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑   

  ประธานไดใหขอเสนอแนะวาขอใหคณบดีแจงและกําชับใหคณาจารยผูสอนทุกคนวากลาว
ตักเตือนนักศึกษาที่แตงกายหรือประพฤติตัวไมเหมาะสมกอนเริ่มการเรียนการสอน 

  ในการนี้ประธานไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวากองพัฒนานักศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อให
หลอมรวมนักศึกษาโดยใหเปนกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนัน และขอใหกองพัฒนานักศึกษาจัดตูแดง
สําหรับรับเรื่องหรือเหตุเกี่ยวกับยาเสพติดภายในมหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดชี้แจงวา
ขณะนี้กองพัฒนานักศึกษาไดจัดตูแดงดังกลาว จํานวน ๔ จุด ไดแก โรงอาหารทิพยธัญญา ใตถุนอาคาร ๙ 
ศาลาครูดี (หลังอาคาร ๑) และโรงยิมเนเซี่ยม (หลังอาคาร ๓) 

มติ กบม. เห็นชอบใหคณบดแีจงและกําชับใหคณาจารยผูสอนทุกคนวากลาวตักเตือนนักศึกษา 
  ที่แตงกายหรือประพฤติตัวไมเหมาะสมกอนเริ่มการเรียนการสอน 
 

 ๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ของคณะวิทยาการจัดการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี ้



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๖

  ๑. ขอใหทุกคณะจัดทํ ารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้ วัดของแผนกลยุทธ 
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเปนการเตรียมรับการประเมินประจําป ๒๕๕๖ 
  ๒. ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ขอใหทุกคณะดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรวมกับ
สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับแตละสาขาวิชา 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ 
   ตามเสนอ 
 ๒. ขอใหทุกคณะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ ปงบประมาณ  
   ๒๕๕๖ เพื่อเปนการเตรียมรับการประเมินประจําป ๒๕๕๖  
 

 

 

 

 ๕.๕ โครงการจัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ  
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอใหที่ประชมุ
พิจารณาโครงการจัดตั้งกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะปรับแก (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ดังนี ้
  ๑. ใหตัดขอ ๓(๖) ออก 
  ๒. ใหตัดขอ ๔(๒) ออก 
  ๓. คณะกรรมการตามขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง 
  ๔. ใหกรรมการตามขอ ๕(๔) ทําหนาที่เหรัญญิกดวย 

มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ และผูอํานวยการ 
  สํานักงานอธิการบดี ปรับแก (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหาร 
  จัดการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ตามขอเสนอแนะ 
  ของที่ประชุม 
 

 ๕.๖ ปญหา/ขอตรวจพบ จากการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณาปญหา/ขอตรวจพบ จากการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สํานักงาน
อธิการบดีไดมีหนังสือเชิญหัวหนาหนวยงานและผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณของแตละ
หนวยงานประชุมเพื่อช้ีแจงและสรางความเขาใจรวมกันในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๗

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหสํานักงานอธิการบดีจัดทําคูมือ  
แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณใหแตละหนวยงานเพื่อถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 

มติ กบม. มอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีจัดทําคูมือ แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมเกี่ยวกับ 
  การเบิกจายงบประมาณใหแตละหนวยงานเพื่อถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกัน 
 

 ๕.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชนทางราชการ พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตตศิักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชนทางราชการ 
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ขอ ๑๑(๔) ใหปรับแกขอความ
จาก “ลงโทษทางวินัย” เปน “ดําเนินการทางวินัย” 

  ประธานไดขอใหผูบริหารนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน
ทางราชการ พ.ศ. ... กลับไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง หากมีขอเสนอแนะแกไขใหนําสงรองอธิการบด ี
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
  การใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชนทางราชการ  
  พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 

 ๕.๘ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และ
คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอที่ประชุม
พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ และคณบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ซึ่งไดรวมคะแนน 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ และคณบดี ในองคประกอบที่ ๗ ตัวชี้วัดที่  ๗.๕ 
เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๒    

  ประธานขอใหผูบริหารหนวยงานนําผลการประเมินไปพิจารณาวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง 
เพื่อปรับและพัฒนาหนวยงานภายในใหเกิดความเขมแข็งและบรรลุวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ
ตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบใหผูบริหารหนวยงานนําผลการประเมินไปพิจารณาวิเคราะหจุดออน 
  จุดแข็ง เพื่อปรับและพัฒนาหนวยงานภายในใหเกิดความเขมแข็งและบรรลุวัตถุประสงค 
  ตามแผนปฏิบัติราชการตอไป 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๘

 ๕.๙ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง เรื่ อง แนวปฏิ บัติการเบิกจาย 
งบดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดใหเบิกจายจากหมวด
อื่นใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ ได เสนอใหที่ ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  
แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดให
เบิกจายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี ้
  ๑. ตัดขอ ๑.๑ ออก 
  ๒. ขอ ๔ ใหตัดคําวา “กลางวัน” ออกทั้งหมด  
  ๓. ขอ ๙(๑) ใหปรับแกไขขอความจาก “...ตองดํารงรองอธิการบดีและอธิการบดี” เปน 
“...ตองดํารงตําแหนงอธิการบดีและรองอธิการบด”ี 
  ๔. ขอ ๙(๒) บรรทัดที่ ๑ ใหปรับแกตวัเลขจาก “1” เปน “๑”  
  ๕. ขอ ๙(๒) บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขคําจาก “...อธิกรบด”ี เปน “...อธิการบด”ี 

  ประธานไดขอใหผูบริหารนํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  
แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนด 
ใหเบิกจายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ กลับไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง 
หากมีขอเสนอแนะแกไขใหนําสงรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการภายในวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๖ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจาย 
 งบดําเนินงาน : หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสัด ุและรวมถึงรายจายท่ีกําหนด 
  ใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุโดยใหมีการปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑๐/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.    
 
 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖  วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 

๙

  
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  
 ผูตรวจรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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