
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๒๑  สิงหาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๘. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจจําเปนหรือติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
 

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

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ขณะนี้การใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ ในสวนของงบประมาณแผนดิน 
ไดสิ้นสุดระยะเวลาในการใชจายแลว สําหรับงบรายไดขอใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการเบิกจายใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติราชการ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การกระตุนใหคณาจารยทําผลงานวิชาการ 

  ขอใหคณบดีกระตุนใหคณาจารยในสังกัดดําเนินการพัฒนางานวิจัย การเขียนตํารา 
และทําผลงานทางวิชาการใหตอเนื่อง  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๓ การแตงกายของคณาจารย 

  ขอใหคณบดีกําชับและดูแลในเรื่องการแตงกายของคณาจารยโดยเฉพาะอาจารยผูชาย
ขอใหสวมเสื้อเชิ้ตผูกเนคไทใหเรียบรอย และขอใหแตละหนวยงานรณรงคใหคณาจารยและบุคลากร 
แตงกายชุดพื้นเมืองในวันอังคารและวันศุกร  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๖ 

  ในปนี้มหาวิทยาลัยจะจัดงานเกษียณอายุราชการในวันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  
โดยชวงเชาจะมีพิธสีืบชะตาและชวงเย็นจะมีงานเลี้ยง ในปนี้มีผูเกษยีณอายรุาชการ จํานวน ๔ คน ดังนี ้
  ๑. รองศาสตราจารยสกุลศักดิ ์โอฬารสกุล  อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒. รองศาสตราจารยชุติมา เวทการ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย ปานดํารงค อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  ๔. นางหิรัญญา งามลอม ลูกจางประจําสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

มติ กบม.  รับทราบ 
 
 
 

 ๑.๕ การแตงต้ังผูวาราชการจังหวัดลําปางคนใหม 

  ขณะนี้คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดลําปางคนใหมแลว คือ นายธานินทร 
สุภาแสน   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๖ การจัดลําดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (Ranking Web of University) 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๓

  ผลการจัดลําดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูใน
ลําดับที่  ๒,๑๒๗ ของโลก ลําดับที่  ๗๖ ของอาเซียน ลําดับที่  ๓๒ ของประเทศ และลําดับ ๔ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยใหมีการแกไข ดังนี ้
  ๑. หนาที่ ๑ ปรับลําดับเลขของผูมาประชุมและผูไมมีประชุมใหถูกตอง 
  ๒. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ และระเบียบวาระที่ ๔.๙ บรรทัดที่ ๑ ใหแกไข
ขอความจาก “...คณะมนุษยศาสตรปละสังคมศาสตร” เปน “...คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 
  ๓. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ บรรทัดที่ ๑ ใหแกไขคําจาก “อาจารยปริตต  
สายสี...” เปน “อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย...” 
  ๔. หนาที่  ๖ ระเบียบวาระที่  ๕.๑ ใหเพิ่มขอความ “ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
และมีขอเสนอแนะวาควรพิจารณาทบทวนและปรับยุบรวมระเบียบทั้งสองฉบับใหเหลือเพียงฉบับเดียว” ใน
ยอหนาที่ ๒ 
  ๕. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ใหปรับแกมติ กบม. จาก “เห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ” เปน “เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  
การยกเวนคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ... โดยใหมี 
การทบทวนและปรับรวมระเบียบทั้งสองฉบับใหเหลือเพียงฉบับเดียว” 
  ๖. หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ บรรทัดที่ ๑ ใหแกไขคําจาก “ผูชวยศาสตราจารย 
สมชัย โกศล...” เปน “ประธาน...”  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเดน ๕ ภูมิภาค” 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
สํานักงาน ป.ป.ช. หอการคาไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คณะกรรมการจรรยาบรรณหอการคาไทย 
และหอการคาจังหวัด ไดมีหนังสือขอเรียนเชิญอธิการบดีและผูบริหารรวมเปนเกียรติในการมอบรางวัล 
“บรรษัทภิบาลดีเดน ๕ ภูมิภาค” และขอความอนุเคราะหใชหองประชุมของมหาวิทยาลัยในการจัดงาน
ดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงเพิ่มเติมวา
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีหนังสือถึงคณะวิทยาการจัดการในเรื่องดังกลาวดวยเหมือนกัน 

  ประธานไดมอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีประสานสํานักงาน ป.ป.ช. อีกครั้ง  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลําปางไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหใชสถานที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ กิจกรรมทําบุญตานกวยสลาก ประจําป ๒๕๕๖ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดกิจกรรมทําบุญตานกวยสลาก ประจําป ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๖ 

  ประธานมอบใหผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณากําหนดวันจัดกิจกรรม
ทําบุญตานกวยสลาก ประจําป ๒๕๕๖ ใหม เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระหวาง
วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ การติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ ๓ จาก สมศ. 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวาในวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) จะติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ ๓ ในการนี้ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวม
ในการติดตามดังกลาว  ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ เวลา ๐๘.๓๐ น. 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๕

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบดวย 
การเบิกจายทุนอุดหนุนงานวิจัยประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ 
การเบิกจายเงินอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยี) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ ประกาศรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมวาสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดประกาศรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกรอบงานวิจัยจะมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ๑๒ กลุมเรื่อง ดังนี้ 
  ๑. ขาว 
  ๒. มันสําปะหลัง 
  ๓. ยางพารา 
  ๔. ปาลมน้ํามัน 
  ๕. ออยและน้ําตาล 
  ๖. สมุนไพรไทย 
  ๗. การทองเที่ยว 
  ๘. โลจิสติกส 
  ๙. นวัตกรรมดานพลาสติกชีวภาพ 
  ๑๐. สิ่งแวดลอม 
  ๑๑. การศึกษาและการเรียนรู 
  ๑๒. SMEs 
  ๑๓. แพทยและสาธารณสุข 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ Road Map สาขาวิชา คณะวิทยาการจดัการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึง Road Map สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ ในระยะ ๔ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๐) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ หลักเกณฑการเปดเผยราคากลาง การคํานวณราคากลางและการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๖

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
หลักเกณฑการเปดเผยราคากลาง การคํานวณราคากลางและการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๑ รายงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจําไตรมาส 
ที่ ๒-๓ 
  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจําไตรมาสที่ ๒-๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๒ การพัฒนาครู ประจําป ๒๕๕๖ ตามโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบ
พี่เลี้ยง Coaching and Mentoring 
  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 
คณะครุศาสตรจะจัดงานนําเสนอผลงานวิจัยของครู ๔ เขตพื้นที่  ในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ณ หองโอฬารโรจน ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ซึ่งเปนการพัฒนาครู ประจําป ๒๕๕๖ ตามโครงการ
พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring  
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๓ การประเมินมาตรฐานการผลิตเพื่ อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร 
ทางการศึกษา 
  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จะรับการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพ
จริงเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา  

มติ กบม. รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดทําผังแมบทท่ีดินแปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน 
ลป.๑๑๖๓  

  ประธานไดเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการจัดทําผังแมบทที่ดิน
แปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ลป.๑๑๖๓ ขนาดพื้นที่ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร ซึ่งใชงบประมาณในการดําเนินการ 
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๗

๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑ 
มติ กบม. เห็นชอบการดําเนินการจัดทําผังแมบทที่ดินแปลงที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ลป.๑๑๖๓  
  ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดตั้งสถาบันภาษา คําเสนอขอ
จัดตั้งสถาบันภาษา และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารและ
ดําเนินงานของสถาบันภาษา พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดตั้งสถาบันภาษา คําเสนอขอจัดตั้งสถาบันภาษา และ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารและดําเนินงานของสถาบันภาษา พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๓ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความในคําเสนอขอจัดตั้งสถาบัน
ภาษา ดังนี ้
  ๑. ใหตรวจสอบแกไขคําวา “ราชภัฎ” เปน “ราชภัฏ” และคําวา “ปฎิบัติ” เปน 
“ปฏิบัต”ิ 
  ๒. ใหปรับขอ ๓ พันธกิจ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
  ๓. ขอ ๔ ๒) ๒.๑) ควรแกไขคําจาก “ภาษาอังกฤษ” เปน “ภาษาตางประเทศ”  
  ๔. ขอ ๑๑ แผนการดําเนินงานควรเปนลักษณะเชิงปริมาณ 
  ๕. ขอ ๑๒ ใหตรวจสอบทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันใหม โดยเฉพาะอาคารสถานที่และ
หองปฏิบัติการ  
  ๖. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารและดําเนินงานของ
สถาบันภาษา พ.ศ. ... ขอ ๑๐ บรรทัดที่ ๒ ควรระบุจํานวนรองผูอํานวยการสถาบันใหชัดเจน 
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจัดตั้งสถาบันภาษา  
  คําเสนอขอจัดตั้งสถาบันภาษา และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง  
  วาดวย การบริหารและดาํเนินงานของสถาบันภาษา พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กองทุนสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กองทุนสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี ้
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  ๑. ปรับยอหนาที่  ๒ ใหม โดยใหอางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย 
การจัดตั้งกองทุนของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ๒. ใหเพิ่มขอเกี่ยวกับที่มาของรายไดของกองทุนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางวาดวยการจัดตั้งกองทุนของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๕๕  

มติ กบม. เห็นชอบและมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
  และนิติกร พิจารณาตรวจสอบและปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  เรื่อง กองทุน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  
  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ใบฎีกางานทําบุญทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับ 
คณะศรัทธาบานหัวฝาย ทอดถวาย ณ วัดหัวฝาย จังหวัดลําปาง  

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ใบฎีกางานทําบุญทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับคณะศรัทธา 
บานหัวฝาย ทอดถวาย ณ วัดหัวฝาย จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๔.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะให เพิ่ มชื่อคณาจารยและเจาหนาที่ 
สายสนับสนุนทั้งหมดลงในในฎีกาดังกลาว 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ใบฎีกางานทําบุญทอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับ 
  คณะศรัทธาบานหัวฝาย ทอดถวาย ณ วัดหัวฝาย จังหวัดลําปาง โดยใหเพิ่มชื่อคณาจารยและ 
  เจาหนาที่สายสนับสนุนทั้งหมดลงในในฎีกางานทําบุญทอดกฐินสามัคคี  
 

 ๕.๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๕  

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ การรณรงคประหยัดพลังงาน  

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการรณรงคประหยัดพลังงาน โดยขอให 
แตละหนวยงานจัดทําแผนรณรงคการประหยัดพลังงานภายในหนวยงาน 

มติ กบม. มอบผูบริหารทุกหนวยงานจัดทําแผนรณรงคการประหยัดพลังงานภายในหนวยงาน 
 

 

 

 

 ๕.๗ การปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๙

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการติดตาม กําชับ กวดขัน และดูแลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพและไมเอาใจใสในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบผูบริหารหนวยงานติดตาม กําชับ กวดขัน และดูแลการปฏิบัติงานของ 
  บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 ๕.๘ การจัดสรรงบประมาณในสวนของคาสอนของอาจารยพิเศษและคาสอนเกินภาระงาน  

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดหารือที่ประชุมเกี่ยวกับ 
การจัดสรรงบประมาณในสวนของคาสอนของอาจารยพิเศษและคาสอนเกินภาระงานซึ่งไมเพียงพอในการ
เบิกจาย 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ใหแตละคณะดําเนินการเบิกจายคาสอนของอาจารยพิเศษและคาสอนเกิน 
ภาระงานตามที่ไดรับการจัดสรรกอน หากไมเพียงพอใหทําหนังสือขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 
  ๒. ขอใหคณบดีทุกคณะตรวจสอบการเบิกคาสอนเกินภาระงานในแตละสาขาให
เปนไปตามระเบียบ 
  ๓. ขอใหคณบดีทุกคณะพิจารณาการลาศึกษาตอของอาจารยในแตละสาขาโดยให
ผลัดกันไปศึกษาตอ เพื่อปองกันปญหาอาจารยในสาขาไมเพียงพอ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบคณบดีทุกคณะดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

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

มติ กบม. รับทราบ 
เลิกประชุม ๑๒.๔๕ น.    
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกลด็) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  
 ผูตรวจรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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