
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานภุาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 

๕.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 

๘. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. อาจารยอุษา โบสถทอง ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร  เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 

๑๘. อาจารยปราการ ใจด ี ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ขณะนี้ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๒ รายรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การเรงรัดการใชงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ขอใหทุกหนวยงานเรงดําเนินการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปที่กําหนด 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓  การกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยหลังจากอธิการบดีไดเขาพบรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

   หลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไดเขาพบรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕  ซึ่งขณะนี้ยังไมไดมีนโยบายในการกําหนดทิศทางของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชัดเจน  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเตรียมการฝกซอมบัณฑิต 

  เพื่อเปนการวิเคราะหวิถีการดําเนินการเกี่ยวกับการฝกซอมบัณฑิตในปตอไป ขอให 

แตละฝายจัดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดําเนินงานของแตละฝาย 

มติ กบม.  รับทราบ 

 

 ๑.๕ การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการบริการวิชาการแกชุมชน 

  ในการใหบริการวิชาการแกชุมชนของแตละหนวยงานขอใหดําเนินการตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชงบประมาณขอใหจัดสรรในสัดสวนรอยละ ๘๐ และรอยละ ๒๐  

มติ กบม.  รับทราบ 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๖ การทวงถามคืนเงินยืม 

  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ขณะนี้

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทวงคืนเงินยืมในลูกหนี้รายที่ครบกําหนดแลว 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๗ การเอาใจใสดูแลผูใตบังคับบัญชา 

  ขอใหผูบริหารเอาใจใสดูแลผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะเรื่องการทํางาน การสอน  

การพัฒนาตนเอง และความเปนอยูของอาจารย และขอใหอาจารยดูแลเอาใจใสนักศึกษาดวย 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๘ วิกฤตแรงงาน 

  ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรีที่ใหมีการเพิ่มคาแรง 

คาจางรายวันและคาแรงสําหรับบุคลากรวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งหากในมหาวิทยาลัยเกิดวิกฤต

ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหงานของทุกหนวยงาน  

มติ กบม.  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม.   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี -  
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๔

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

สาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ ยุทธศาสตรการวิจัยรายสาขา ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจง 

ใหที่ประชุมทราบถึงยุทธศาสตรการวิจัยรายสาขา ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ โครงการความรวมมือทางวิชาการ “หน่ึงมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด” 

  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงโครงการความรวมมือทางวิชาการ “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําเดือนเมษายนถึงเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัตงิานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 

๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตรไดแจงใหที่ประชุมทราบ

เกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวาในปการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสามารถใชหลักสูตร

เกาได จนกวาจะไดรับการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร รับรองสถาบัน รับรองกระบวนการผลิต และ

รับรองบัณฑิตจากคุรุสภากอน ซึ่งคุรุสภาจะดําเนินการประเมินประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ และ



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๕

ขอใหคณะวิทยาศาสตรทําหนังสือถึงคุรุสภาเพื่อติดตามปญหาเกี่ยวกับบัตรประจําตัวหรือแผนการด

ประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การจัดนิทรรศการและการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร 

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดนิทรรศการและการจัดงาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอแนะใหแตละหนวยงานจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศล 

ทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

มติ กบม. เห็นชอบใหแตละหนวยงานจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลทางศาสนาเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จ 

  พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. ใหปรับเปนระเบียบฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๒. ปรับแกไขวงเล็บและเครื่องหมายอัญประกาศใหถูกตอง 

  ๓. ขอความขอ ๖ ยอหนาที่ ๒ ใหปรับแกจํานวนจาก “...ไมเกิน ๓ ครั้ง...” เปน “... 

ไมเกิน ๒ ครั้ง...” 

  ๔. ขอความขอ ๗ (๓) ใหปรับแกจํานวนจาก “...ไมเกิน ๓ ครั้ง...” เปน “...ไมเกิน ๒ ครั้ง...” 

  ๕. ขอ ๑๑ บรรทัดที่ ๒๐ ใหแกไขขอความจาก “...ตามขอ (๑) (๒) และ (๓)...” เปน 

“...ตามขอ ๓๑ (๑) (๒) และ (๓)...” 

  ๖. ปรับขอความขอ ๑๑ บรรทัดที่ ๒๑ ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน   

มติ กบม. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการปรับแกไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  

  วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอ 

  คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๖

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 

๔/๒๕๕๕ 

  นายปรีชา  ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

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

ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๒ ปฏิทินปฏิบัติราชการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอแนะ

เกี่ยวกับการรวบรวมปฏิทินปฏิบัติราชการของแตละหนวยงาน โดยขอใหทุกหนวยงานนําสงปฏิทินปฏิบัติ

ราชการใหสํานักงานอธิการบดีภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน และใหสํานักงานอธิการบดีเปนผูรวบรวม 

นําแจงใหทุกหนวยงานทราบ เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการจัดกิจกรรมของแตละหนวยงาน 

มติ กบม. เห็นชอบมอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีประสานและรวบรวมปฏิทินปฏิบัติราชการ 

  ของทุกหนวยงานและนําแจงใหทุกหนวยงานทราบ 

 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.    

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 

 

 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  

 ผูอํานวยการกองกลาง  

  

  

 (นายปรีชา  ไชยโย) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 ผูตรวจรายงานการประชุม 


