
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๗  ตุลาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๕.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ 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. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์อํานาจกิติกร ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  อาจารยทพิรัตน ติฆะปญญา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา 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  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๒

 ๑.๑ รายงานและผลการตรวจสอบภายใน 

  จากการตรวจสอบของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยพบวาหลายหนวยงาน
ดําเนินการเบิกจายเงินไมถูกตองตามระเบียบ ดังนั้นขอใหผูบริหารหนวยงานตรวจสอบและกําชับ 
การเบิกจายของบุคลากรโดยใหดําเนินการใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินดวย  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การสงมอบงานตามวาระ  

  เนื่องจากขณะนี้แตละหนวยงานอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงผูบริหารหนวยงาน ดังนั้น
ขอใหแตละหนวยงานเตรียมสรุปผลการดําเนิน สงมอบงาน/โครงการ รายการวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ตลอดจนแผนการดําเนินงาน เพื่อสงมอบตอใหแกผูบริหารหนวยงานคนใหมตอไป 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓ งาน ๑๒๐ ป การฝกหัดครูไทย 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะรวมกันจัดงาน ๑๒๐ ป การฝกหัดครูไทย ถวาย 
องคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลออรคิด- 
เชอราตัน กรุงเทพมหานคร  

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

  ขณะนี้การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑใหม ซึ่งแตละ
มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการทําหนังสือหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ 
ขอความชัดเจนเกี่ยวกับคําจํากัดความลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๕ การเพิ่มเงินการครองชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนสําหรับการครองชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะที่ใชวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการเตรียมการเบิกจาย ดังนั้น ขอใหผูบริหารแตละหนวยงาน
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดดวย 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๖ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในชวงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 

  ในชวงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

  ๑. การจัดนิทรรศการทางการศึกษา ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดี
ดานวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๓

  ๒. การรวมงานกีฬาราชภัฏกลุมภาคเหนือซึ่งจะมีการจัดทั้งของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  ๓. การรวมงานลอยกระทง 

  ๔. การเปนเจาภาพจัดงานสโมสรสันนิบาต 

  ๕. การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหมของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม.  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยมีการแกไข ดังนี้ 

  ๑. หนาที่  ๒ ระเบียบวาระที่  ๑.๒ ปรับแกชื่อระเบียบวาระจาก “ตรวจสอบ 
การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖” เปน  
“การเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖” 

  ๒. หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ยอหนาที่ ๒ ขอ ๓ แกไขคําจาก “ซอรฟแวร” เปน 
“ซอฟตแวร” จํานวน ๒ แหง 

  ๓. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๑ แกไขขอความจาก “ผูศาสตราจารย...” 
เปน “ผูชวยศาสตราจารย...” 

  ๔. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ บรรทัดที่ ๔ แกไขขอความจาก “ราภชัฏลําปาง...” 
เปน “ราชภัฏลําปาง...”  

  ๕. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ปรับแกชื่อระเบียบวาระจาก “ผลการปฏิบัติ
ราชการ” เปน “การสงแบบรายงานการปฏิบัติราชการ” 

  ๖. หนาที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ บรรทัดที่ ๒ และบรรทัดที่ ๔ แกไขคําจาก “ผล 
การปฏิบัติราชการ” เปน “แบบรายงานการปฏิบัติราชการ” 

  ๗. หนาที่  ๕ ระเบียบวาระที่  ๕.๑ แกไขคําในวงเล็บจาก “แตงกายไมตามเพศ 
ที่กําเนิด” เปน “แตงกายไมตรงตามเพศที่กําเนิด” จํานวน ๔ แหง 

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๔

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกต ิ
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ และประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่ อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ ง บุคคลใหดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑-หมายเลข ๔.๒.๒ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ การแสดงคอนเสิรตอะคูสติกโดยคณะ The Trio Chicago & Friends (TC&F) 
  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงการแสดงคอนเสิรตอะคูสติกโดยคณะ The Trio Chicago & Friends (TC&F)  
ในวันพุธที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ การจัดอบรมครวูิทยฐานะ รุนที่ ๗  
  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 
ระหวางวันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ คณะครุศาสตรจัดอบรมครูวิทยฐานะ รุนที่ ๗ ซึ่งมีผูเขารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น ๑๖๑ คน 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ การคัดเลือกบทความวิจัยดีเดนของบรรณาธิการวารสารการวิจัยเชิงพื้นที ่



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๕

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 
บทความวิจัยของอาจารยชุติมา คําบุญชู ไดรับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสารการวิจัยเชิงพื้นที่ใหเปน
บทความวิจัยดีเดน ซึ่งในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ กองบรรณาธิการวารสารการวิจัยเชิงพื้นที่จะขอสัมภาษณ
อาจารยชุติมา คําบุญชู และพบปะผูบริหารของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมโอฬารรัตน ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร 
โรจนหิรัญ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การประชุมคณาจารยและขาราชการ  
  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะจัดประชุมคณาจารยและขาราชการ 
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เครื่องแบบพนักงานและ
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เครื่องแบบพนักงานและผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี ้

  ๑. ขอ ๔ ความหมายของคําวา “พนักงาน” ใหตัดขอความ “และหมายความรวมถึง
พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗” ออก 

  ๒. ขอ ๕ ก.๑.๑ (๒) บรรทัดที่ ๑ ใหตัดคําวา “อก” ออก ๑ คํา 

  ๒. ขอ ๕ ก.๑.๒ (๒)  บรรทัดที่ ๒ ใหตัดคําวา “อก” ออก ๑ คํา 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย เครื่องแบบพนักงานและ 
  ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ การกําหนดแนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาการ
และตําแหนงประเภทผูบริหารที่สังกัดคณะ สํานัก และสถาบันของมหาวิทยาลัย  

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดแนวทางการลงเวลามาปฏิบัติงานของ
บุคลากรตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทผูบริหารที่สังกัดคณะ สํานัก และสถาบันของ
มหาวิทยาลัย โดยไดเสนอใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานที่อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ซึ่งกําหนดใหเซ็นชื่อลงเวลา
กอนกําหนดเวลาที่กําหนดใหเริ่มปฏิบัติราชการ  

มติ กบม. เห็นชอบ  



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๖

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑๑/๒๕๕๕ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 

 ๖.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบวาขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
เรียบรอยแลว ดังนั้น ขอใหทุกหนวยงานดําเนินการกรอกขอมูลและรายละเอียดเขาสูระบบการเบิกจาย
เพื่อใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบความถูกตอง หากกองนโยบายและแผนตรวจสอบเรียบรอยแลว
หนวยงานสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได   

มติ กบม. รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 ผูอํานวยการกองกลาง  
  
 
  
 (นายปรีชา  ไชยโย) 
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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