
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครัง้ที่ ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๔.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธกิารบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๗. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๘. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร 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.  อาจารยจิระประภา คําราช ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร  เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๒

 ๑.๑ การปรับปรุงแกไขกฎบัตรการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  หนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ 
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตอไป  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖  

  ขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ใหเปนไปตามแผนที่ไดขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปไว และเตรียมดําเนินการเบิกจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงตรวจสอบการอนุมัติและการมอบหมาย
งานใหบุคลากรในสังกัดดวย 

   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดชี้แจงให 
ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาขอใหผูบริหารระมัดระวังการเบิกจายในกรณี ดังตอไปนี้ 

  ๑. การเบิกจายคาตอบแทนเงินอุดหนุนตามประกาศของแตละหนวยงาน เพราะแตละ
หนวยงานไมสามารถออกประกาศเกี่ยวกับการเบิกจายเงินได หากหนวยงานตองการเบิกจายเงินตอง
ดําเนินการเสนอใหมหาวิทยาลัยออกประกาศให 

  ๒. การกันเงินเหลื่อมปไวแตไมสามารถดําเนินการไดและมีการเปลี่ยนแปลงงบ 
เพื่อดําเนินการอื่น เชน เงินวิจัยแตขออนญุาตเบิกคาเอกสารหรือสนับสนุนการทําเอกสาร 

  ๓. การจางเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับซอฟตแวร แตขออนุญาตเบิกคาจางใหบุคลากร
ภายในทีม่ีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับซอฟตแวร 

  ๔. การ เบิกจ ายคาตอบแทนวิทยากรใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เชน  
การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยไมสามารถเบิกคาวิทยากรใหบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานประกันได  

  ๕. การขออนุมัติเบิกจายงบประมาณแผนดิน ผูขออนุญาตเบิกกับผูอนุมัติใหเบิกไมควร
เปนบุคคลคนเดียวกัน 

  ๖. การเดินทางไปตางจังหวัดหากไมมคีําสั่งไปราชการควรขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  จากการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันที่  ๑๙-๒๑ กันยายน 
๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามเปาหมาย เชน งานวิจัยและการตีพิมพ การเขาสูตําแหนง 
ทางวิชาการ เปนตน   

มต ิกบม.  รับทราบ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๔ ความประพฤติของนักศึกษา 

  ขอใหแตละคณะดูแลเอาใจใสความประพฤติของนักศึกษาใหมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณี
การแตงกาย การนําอาหาร และขนมมารับประทานในหองเรียนระหวางเรียน การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา 
เปนตน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การแตงกายของนักศึกษาวาแตละคณะควรใหประธานสาขามีสวนรวมในการรับผิดชอบดูแล และกําหนดให
นักศึกษาที่มาติดตองานภายในอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ตองแตงกายใหถูกระเบียบและเรียบรอย 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดชี้แจงให 
ที่ประชุมทราบวาขณะนี้กองพัฒนานักศึกษาอยูระหวางดําเนินการรณรงคและสงเสริมใหนักศึกษาแตงกาย
ใหถูกตองตามระเบียบ แตหากอาจารยทานใดพบนักศึกษาที่แตงกายผิดระเบียบสามารถแจงกองพัฒนา
นักศึกษาไดเพื่อกองพัฒนานักศึกษาจะไดดําเนินการตามบทลงโทษตอไป 

มติ กบม.  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕  
  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ คูมือการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคูมือการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๔

 ๔.๒ รายงานสรุปขอมูลนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย (ระหวางเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๔-เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕) 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปขอมูลนักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย (ระหวางเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๔-เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาตางชาติรวมทั้งหมดจํานวน ๒๔๖ คน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการบริการวิชาการ การจัดการความรูและ 
การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดีย่ววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการบริการวิชาการ การจัดการความรูและการถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน ระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 ๔.๔ (ราง) แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ป 
  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึง (ราง) แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรไว
ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ การจัดสงรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ขอใหผูบริหาร
ทุกหนวยงานเรงดําเนินการจัดสงรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ใหกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การสงแบบรายงานการปฏิบัติราชการ 
  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ขอให 
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ นําสงแบบรายงานการปฏิบัติราชการของตนเองให 
งานการเจาหนาที่และสวัสดิการ ภายในวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ยกเวนคณบดีคณะครุศาสตร  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมตองนําสงแบบรายงาน 
การปฏิบัติราชการดังกลาว เนื่องจากเกษียณอายุราชการแลว  
มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๕

 ๕.๑ นโยบายและความชัดเจนเกี่ยวกับการแตงกายขามเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (แตงกายไมตรงตามเพศที่กําเนิด) 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณากําหนดนโยบายและความชัดเจนเกี่ยวกับการแตงกายขามเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (แตงกายไมตรงตามเพศที่กําเนิด) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรใหแตละคณะพิจารณากําหนด
นโยบายและความชัดเจนเกี่ยวกับการแตงกายขามเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แตงกาย 
ไมตรงตามเพศที่กําเนิด) ตามความเหมาะสม 

มติ กบม. เห็นชอบมอบใหแตละคณะกําหนดนโยบายและความชัดเจนเกี่ยวกับการแตงกายขามเพศ 
  ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง (แตงกายไมตรงตามเพศที่กําเนิด) ตามความ 
  เหมาะสม  
 

 ๕.๒ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. มาตรา ๓ (๒) ปรับแกไขการเรียงระดับของปริญญาใหถูกตอง 

  ๒. มาตรา ๓ (๑)(ก) ใหแกไขอักษรยอจาก “บช.ด” เปน “บช.ด.” 

  ๓. มาตรา ๓ (๒)(ก) ใหแกไขอักษรยอจาก “ค.ด” เปน “ค.ด.” 

  ๔. ขอใหแต ละคณะทํ าหนั งสื อแจ ง กํ าหนดสี ประจํ าส าขาวิชา ในมาตรา ๔  
ใหมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไป 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ 
   สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตาํแหนงของมหาวิทยาลยั 
   ราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ 
   ที่ประชุม 
 ๒. มอบคณบดีทุกคณะทําหนังสือแจงกําหนดสีประจําสาขาวชิาในมาตรา ๔  
   ใหมหาวิทยาลยั เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไป 
 

 ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจายเงินคาตอบแทนผูบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๖

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจายเงิน
คาตอบแทนผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจายเงินคาตอบแทน 
  ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ   
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอืน่ ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑๐/๒๕๕๕ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 ผูอํานวยการกองกลาง  
  
 
  
 (นายปรีชา  ไชยโย) 
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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