
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 

๔.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 

๗. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. อาจารยอรทัย เลาอลงกรณ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๓. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕.  อาจารยจิรประภา คําราช ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ ปเย ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๒. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 

 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (กพร.) ไดระดับคะแนน ๔.๓๘๘๕ คะแนน 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดจางงานกอสรางศูนยกีฬา 

  ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการจัดจางงานกอสรางศูนยกีฬาโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส (E-auction)   

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓  โครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

  เนื่องจากขณะนี้หอพักนักศึกษารอบ ๆ มหาวิทยาลัยมี ราคาแพงมาก ดั งนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การดูแลการจัดกจิกรรมการรับนองใหม 

  ขอใหผูบริหารตรวจสอบและดูแลการจัดกิจกรรมการรับนองของนักศึกษา ซึ่งขณะนี ้

มีเรื่องรองเรียนจากนักศึกษาชั้นปที่ ๑ วานักศึกษารุนพี่จัดกิจกรรมรับนองทุกวันและเกินเวลาที่มหาวิทยาลยั

กําหนดใหจัดกิจกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดแจงให 

ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวากองพัฒนานักศึกษาไดทําหนังสือถึงคณบดีและอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับ 

แนวทางการจัดกิจกรรมรับนอง และไดเชิญผูที่เกี่ยวของประชุมและมีมติวาใหวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

เปนวันสุดทายของการจัดกิจกรรมดังกลาว  โดยในชวงเชาของวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย 

จะจัดกิจกรรมพิธีไวครู และชวงบายจะใหมีการพบปะระหวางรุนพี่กับรุนนอง  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๕ การปรับเงินเดือนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับเพิ่มเงินเดือนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจะปรับเพิ่มฐานเงินเดือนใหรอยละ ๒๕ ของเงินเดือน สําหรับ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต ๓ ปจนถึง ๕ ป ปรับเพิ่มใหอีกรอยละ ๕ และพนักงาน 

ที่ปฏิบัติงานตั้งแต ๕ ปขึ้นไปจนถึง ๑๐ ป ปรับเพิ่มใหรอยละ ๑๐ ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  

เปนตนไป 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๖ การจัดกิจกรรมการไหวคร ู

  มหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมการไหวครูในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุม

จันทนผา โดยจะแบงจัด ๒ รอบ จึงขอเชิญผูบริหารทุกคนรวมกิจกรรมดังกลาว 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๗ พิธมีอบปริญญากิตติมศักดิใ์หแกคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 

ใหแกคุณหญิงปทมา ลีสวสัดิ์ตระกูล ในชวงเชาของวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารโรจน 

ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ขอใหแตละคณะสงอาจารยเขารวมพิธีดังกลาวคณะละ ๒๐ คน และขอเชิญ

ผูบริหารทุกคนรวมพิธีและรวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุมโอฬารรัตน อาคารโอฬาร  

โรจนหิรัญ  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๘ การจัดกิจกรรมโครงการ ๕ส 

  ขอใหแตละหนวยงานจัดทําโครงการ ๕ส ภายในหนวยงาน อาคารที่รับผิดชอบ และ

บริเวณรอบ ๆ อาคาร 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๔

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขอ ๒ บรรทัดที่ ๑ ใหตัดคําวา “คณิตศาสตร” ออก 

  ๒. หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ใหเพิ่มขอเสนอแนะของที่ประชุมอีก ๑ ขอ โดยใช

ขอความ “๔. ขอใหมีการหารือกับคณะครุศาสตรเกี่ยวกับจํานวนภาควิชาและการรวมสาขาวิชา” 

  ๓. หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ใหปรับแกมติ กบม. จาก “เห็นชอบ (ราง) การปรับ

โครงสรางการบริหารงานวิชาการเปนภาควิชา ตามเสนอ” เปน “เห็นชอบและมอบรองอธิการบด ี

ฝายวิชาการปรับแก (ราง) การปรับโครงสรางการบริหารงานวิชาการเปนภาควิชา ตามขอเสนอแนะของ 

ที่ประชุม กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป” 

  ๔. หนาที่ ๗ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ใหปรับแกขอความขอเสนอแนะของที่ประชุม ขอ ๔ 

จาก “...ปฏิบัติงานขากคณะ...” เปน “...ปฏิบัติงานจากคณะ...” 

มติ กบม.   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕  

  โดยใหมกีารแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งมีเอกสารแจง จํานวน  

๔ ชุด ประกอบดวย 

  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

  ๒. สรุปประเด็นจากการเขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงและการเปดใชงาน

ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม ออรคิด จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชมุหมายเลข ๔.๑.๒ 

  ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๓ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๕

  ๔. หนังสือขอปรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ในตัวบงชี้ที่ ๕ 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร คะแนนผลการประเมินฯ จาก ๒.๓๖ คะแนน 

เปลี่ยนเปน ๒.๔๙ คะแนน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๔ 

  ๕. กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๔ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกําหนด ดังนี ้

   (๑) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประเมินสาขาวิชาในคณะครุศาสตรและคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

   (๒) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประเมินสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ  

   (๓) วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประเมินสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร    

   (๔) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประเมินสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๕ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การเปดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการนอกมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวาขณะนีค้ณะวิทยาการจัดการอยูระหวางดําเนินการจัดใหมีการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัยของ

สาขาวิชาบางสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 ๔.๓ ปฏิทินประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงปฏิทินประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หน่ึงมหาวิทยาลัย

หน่ึงจงัหวัด” 

  อาจารยดวงใจ ปเย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรายงานโครงการศึกษา 

ดูงานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” ซึ่งไดดําเนินการระหวางวันที่ ๒๒—๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ใหที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๖

  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาโครงการดังกลาวเปนการศึกษาดูงานโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ ปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ โครงการผาปาหมวกกันนอคและรณรงคการสวมใสหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงโครงการผาปาหมวกกันนอคและการรณรงคสวมใสหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร การวิจัยและบริการ

วิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจงให

ที่ประชุมทราบวาขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาใหทําหนังสือถึงแตละคณะโดยใหคณะดําเนินการคัดกรอง

โครงการและงานวิจัยที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สงใหสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ กําหนดการจัดงาน “วิทยาศาสตรนิทัศน ราชภัฏลําปาง’ ๕๕” 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดการจัดงาน “วิทยาศาสตรนิทัศน ราชภัฏลําปาง’ ๕๕” โดยจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๙-๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๗

 ๔.๙ การจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบวาขณะนี้กองนโยบายและแผนไดจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๕  

และจัดจัดสงใหคณะตรวจสอบและสงกลับคืนใหกองนโยบายและแผนเพื่อดําเนินการแกไข 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรและ

การเขาพักในบานพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรและการเขาพักในบานพักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี ้

  ๑. ขอ ๔ ความหมายของคําวา “บานพัก” ใหแกขอความจาก “...และหมูบานบนดอย

...” เปน ...และบานพักบนดอย...” 

  ๒. ขอ ๗ ใหปรับองคประกอบของคณะกรรมการจัดสรรบานพักบนดอยใหเหมาะสม  

  ๓. ขอ ๙(๓) บรรทัดที่ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...สัญจรปรกต”ิ เปน “...สัญจรปกติ” 

  ๔. ขอ ๙ ตัดขอความใน (๕) ออก 

  ๕. ขอ ๑๒(๖) ตัดคําวา “อันตราย” ออก ๑ คํา 

  ๖. ขอ ๑๒(๑๕) ใหตัดขอความ “กรณีหมูบานบนดอย” ออก 

  ๗. ขอ ๑๒ ปรับตัวเลขขอในวงเล็บใหถูกตอง 

  ๘. ขอ ๑๓(๒) บรรทัดที่ ๒ และ บรรทัดที่ ๓ ปรับแกไขขอความจาก “...มารดา 

จะตองคืนบานพักใหแกมหาวิทยาลัย” เปน “มารดาที่พักอาศัยอยูในบานพักจะตองคืนบานพักใหแก

มหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรร 

  และการเขาพักในบานพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๘

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการบริหารและการจัด

การเงินรายไดจากการเขาพักอาศัยบานพักบนดอย 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการบริหารและการจัดการเงินรายไดจากการเขาพัก

อาศัยบานพักบนดอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกองคประกอบของคณะ

กรรมการบริหารบานพักบนดอยในขอ ๔ จาก “รองอธิการบดีฝายวิชาการ” เปน “ประธานสภาคณาจารย

และขาราชการ” และตัดจํานวนกรรมการในองคประกอบผูแทนผูเขาพัก จาก “จํานวน ๕ คน” เปน 

“จํานวน ๑ คน”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง เรื่อง หลักเกณฑการบริหารและ 

  การจัดการเงินรายไดจากการเขาพักอาศัยบานพักบนดอย โดยใหปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ โครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา โดยไดนํา

แบบการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร เสนอใหที่ประชุมเพื่อประกอบพิจารณา ซึ่งโครงการกอสรางดังกลาวมหาวิทยาลัยดําเนินการ

โดยขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อกูเงินแบบเบิกเงินเกินบัญชี (Over Draft: OD) ดอกเบี้ยรอยละ ๐.๗ 

มติ กบม. เห็นชอบหลักการ และมอบมหาวิทยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 

๗/๒๕๕๕ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

๙

 ๖.๒ ประเด็นหารือเรื่องการจัดทําระเบียบขอบังคับ การจัดการเรียนการสอนนอกเวลา 

และภาระงาน 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดหารือที่ประชุม  

๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. แนวทางการจัดทําระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยบางฉบับไดผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) แลว แตไมผานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยหรือมี

การปรับแก 

   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดชี้แจง

วาการเสนอระเบียบหรือขอบังคับใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณานั้น อํานาจการพิจารณาอยูที่ 

สภามหาวิทยาลัย หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวไมผานหรือมีการปรับแก หนวยงานที่เกี่ยวของตอง

ปรับแกตามขอเสนอ หากหนวยงานเห็นวาไมควรปรับแกขอใหดําเนินการเสนอใหสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาใหมได 

  ๒. การจัดการศึกษาและการเบิกเงินคาสอนนอกเวลา ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังจัดใหมี

การเรียนการสอนนอกเวลา  

   ประธานไดชี้แจงวาไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการไปดําเนินการแลว 

  ๓. ขอใหมีการทบทวนภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหม เนื่องจากตอนนี้มีปญหา 

ในการปฏิบัติ 

   ประธานไดชี้แจงวาหากหนวยงานใดมีปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามภาระงาน 

ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับแกตอไป   

มติ กบม. รับทราบ 

 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.    

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 

 

 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  

 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 ผูตรวจรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 


