
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๒๒  พฤษภาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๖.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๘. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๙. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๑๐. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๑. อาจารยศรญัญา วัฒนานนท ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๖.  อาจารยจิระประภา คําราช ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  อาจารยพมิผกา โพธลิังกา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๘. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจจําเปนหรือติดราชการอื่น) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
 

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  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๒

 ๑.๑ การตรวจสอบ และดูแลอาคาร และบานพัก 

  ขอใหแตละหนวยงานแจงบุคลากรใหตรวจสอบ ดูแล และระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย
ภายในอาคาร สําหรับบุคลากรที่พักอาศัยในบานพักของมหาวิทยาลัยขอใหตรวจสอบสายไฟ หากชํารุด
ขอใหดําเนินการปรับปรุงเพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม
ประเภทสอบคัดเลือก ซึ่งขณะนี้มีผูผานการคัดเลือกจํานวนประมาณ ๒,๑๐๐ คน  

มติ กบม.  รับทราบ 

 ๑.๓ การรับนองใหม 

  ขอใหทุกคณะตรวจสอบ และดูแลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับนองใหม ใหเปนไปตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในหนวยงาน 

  ขอใหทุกหนวยงานพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน 
ใหมีความทันสมัยและสามารถเขาถึงไดในทุกระดับทั้งคณบดี ผูอํานวยการ และอาจารย สําหรับอาจารย 
ที่ปรึกษาขอใหกําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะพบกับนักศึกษาใหชัดเจน 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๕ การพัฒนาและแสดงศักยภาพขององคกร 

  ขอใหทุกหนวยงานพัฒนาและหาโอกาสแสดงศักยภาพขององคกร โดยกําหนดกิจกรรม
ทํารวมกันระหวางอาจารยกับอาจารย หรือระหวางอาจารยกับนักศึกษา  

มติ กบม.  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ
ประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไข ดังนี ้



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๓

  ๑. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๕ บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มขอความ “สําหรับเตรียมจัดงาน 
๑๐ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ตอทายประโยค 
  ๒. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๑ ใหแกไขขอความจาก “...ผูชวย
คณบดีดานภาษา” เปน “...ผูชวยคณบดีดานบริหาร” 
  ๓. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...ผูชวย
คณบดีดานนักศึกษา” เปน “...ผูชวยคณบดีดานพัฒนานักศึกษา” 
  ๔. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ใหเพิ่มขอความ “และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดลําปาง” ตอทายชื่อระเบียบวาระ  
  ๕. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ใหแกไขขอความจาก “...จังหวัดลําปาง...” เปน “...
จังหวัดลําปางและสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดลําปาง...”  
  ๖. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขอ ๒(๒) ใหแกไขขอความจาก “พัฒนาหลักสูตร
ดานครุศาสตรใหมเพื่อรองรับความตองการ” เปน “พัฒนาหลักสูตรดานครุศาสตรในสาขาวิชาใหมเพื่อรองรับ
ความตองการ” 
  ๗. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ขอ ๒(๓) ใหแกไขขอความจาก “เสนอหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูใหคุรุสภารับรอง” เปน “ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครูใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพของครุุสภาที่กําหนดขึ้นใหม” 

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 
 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
(แทนตําแหนงที่วาง) โดยคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประจําคณะจาก
ตัวแทนคณาจารยแทนตําแหนงที่วาง ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการไดเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารย 
เบญจวรรณ เลาลลิต อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนกรรมการประจําคณะจากตัวแทน
คณาจารยประจํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหที่
ประชุมทราบถึงการดําเนินงานจัดกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมี ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. การประชุมสัมมนาผูนํานักศึกษา ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๖ 
  ๒. โครงการพี่เทคอาสา ประจําป ๒๕๕๖ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  ๓. โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม 
ประจําป ๒๕๕๖ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานผลการปฏิบัติราชการตางประเทศ การศึกษาดูงานและประชุมเพื่อพัฒนา
ความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอูฮ่ัน ระหวางวันที่ ๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติราชการตางประเทศ การศึกษาดูงานและประชุมเพื่อพัฒนา 
ความรวมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอูฮั่น ระหวางวันที่ ๒๑-๒๖ เมษายน  ๒๕๕๖ ซึ่งผลการเจรจาทํา
ใหเกิดการจัดทําขอตกลงความรวมมือระหวางกัน โดยคณะผูแทนจากมหาวิทยาลัยอูฮั่นจะเดินทางมารวมพิธี
ลงนามความรวมมือในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ ซึ่งสาระสําคัญของความรวมมือดังกลาวมี ๓ ประเด็น ไดแก 
  ๑. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
  ๒. การสงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
  ๓. การจัดทําหลักสูตรรวม (หลักสูตร ๓+๑) สาขาภาษาจีน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ การเดินทางมาศึกษาดูงานและเจรจาความรวมมือทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงการเดินทางมาศึกษาดูงานและเจรจาความรวมมือทางการศึกษาของ สถาบันการศึกษา
ตางประเทศ จํานวน ๒ แหง ไดแก 
  ๑. มหาวิทยาลัยอูฮั่น ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  ๒. มหาวิทยาลัยเปดยูนนานและโรงเรียนมัธยมเชิงการทองเที่ยวนครคุนหมิง 
กําหนดการมาเยือนมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ขณะนี้อยูระหวางการประสานงาน 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ การจัดการแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาไทยและภาษาจีน โดยศูนยจีนศึกษา 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงการจัดการแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาไทยและภาษาจีน โดยศูนยจีนศึกษา 
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน
เจาภาพรวมกันจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๕

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ ผลการรับรองคุณภาพวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) และผลการจัดระดับคุณภาพวารสารของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการรับรองคุณภาพวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) และผลการจัดระดับคุณภาพวารสาร ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 ๔.๘ รายงานผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดและตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดและ 
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ไตรมาสที่ ๒ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๙.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๐ โครงการอบรมความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวาคณะวิทยาการจัดการไดจัดทําโครงการอบรมความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยกลุมเปาหมายคือนักศึกษาชั้นปที่ ๑ และนักศึกษาชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑,๒๖๗ คน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๑ รายงานการใชเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาการ
จัดการ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๖

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการใชเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๒ ตราสัญลักษณ (Logo) คณะวิทยาศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม 
ทราบวาขณะนี้คณะวิทยาศาสตรไดจัดทําตราสัญลักษณ (Logo) ของคณะวิทยาศาสตรขึ้นใหม รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 ๔.๑๓ โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม 
ทราบถึงโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรชั้นปที่ ๑  
ถึงชั้นปที่ ๓ จํานวน ๖๐๐ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๔ การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) 
  อาจารยพิมผกา โพธิลังกา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo 2013) ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๕ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง ภายใตโครงการ 
พี่เลี้ยงนอง 
  อาจารยพิมผกา โพธิลังกา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง ภายใตโครงการพี่เลี้ยงนอง ซึ่งได
กําหนดกรอบในการพัฒนาพื้นที่ในดานตาง ๆ ดังนี ้
  ๑. ดานการศึกษา 
  ๒. ดานการจัดการขยะ 
  ๓. ดานการสงเสริมการจัดคายการเรียนรูสูเยาวชน 
  ๔. ดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
  ๕. ดานการบริหารจัดการน้ํา 
  ๖. ดานอื่น ๆ เชน การจัดเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารเพื่อเขา
สูประชาคมอาเซียน การศึกษาการจัดทําคารบอนเครดิตในปาชุมชน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น 
และการสรางชุมชนเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๗

 ๔.๑๖ ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาขณะนี้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดทํา (ราง) ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทิน
กิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 
  ประธานไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมใสบาตรวาควรจัดกิจกรรมดังกลาวเพียง
เดือนละ ๑ ครั้ง  
  ที่ประชุมเสนอแนะใหปรับปฏิทินจากปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนปการศึกษา ๒๕๕๖ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๗ การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการราชภัฏลําปางสูประชาคมอาเซียน  
  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการราชภัฏลําปางสูประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษาและ
บุคลากรในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๘ การรายงานตัวของนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะมีการรับรายงานตัวนักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือก 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งคาดวาจะมีนักศึกษามารายงานตัวทั้งสิ้น จํานวน ๒,๑๑๐ คน รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและ
งานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคา
บํารุงการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาควรมีการปรับแกหลักเกณฑ
การพิจารณายกเวนคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลงานดีเดนดานวิชาการหรือวิชาชีพ ดังนี ้
  ๑. ใหเพิ่มการไดรับการยกเวนคาบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับ
ภาคและระดับเขต  
  ๒. ขอ ๖(ข)(๑) ใหตัดคําวา “ไมเกิน” ออก     
มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา (ฉบบั 
   ที่ ๒) พ.ศ. ...   



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๘

 ๒. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการนําประเด็น 
   ขอเสนอแนะของท่ีประชุมเสนอใหที่ประชุมอธิการและรองอธิการบดีพิจารณา 
 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖  

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เงินประจําตําแหนงทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 
  ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ โดยใหนําเสนอคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และ 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พิจารณาจัดทํารางระเบียบดังกลาวตอไป 
 

 ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖  

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑ 
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทน 
  นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ โดยใหนําเสนอคณะกรรมการ 
  ยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พิจารณาจัดทํารางระเบียบ 
  ดังกลาวตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๖/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 

เลิกประชุม  ๑๑.๕๐ น.    
 
 
 
  
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๙

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