
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๒๔  กรกฎาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 

๘. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร  เดี่ยววิไล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ กิจกรรมวันสําคัญ 

  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ  

ณ หอประชุมจันทนผา 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ งานมุทิตาจิต 

  ในปนี้มีอาจารยและบุคลากรเกษียณอายุราชการ จํานวน ๑๐ คน มหาวิทยาลัยจะจัด

งานมุทิตาจิตในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารโรจน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ โดยจะจัด

งานในชวงกลางวัน  

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓  เรื่องรองเรียนจากนักศึกษา 

   ขณะนี้ไดรับการรองเรียนจากนักศึกษาเกี่ยวกับการแตงกายของอาจารยที่ไมสุภาพ

เรียบรอย ขอใหคณบดีประชุมอาจารยภายในคณะเกี่ยวกับการแตงกายของอาจารย 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ ความรับผิดชอบการสอนของอาจารย 

  มหาวิทยาลัยไดเปดใหมีการจัดการเรียนการสอนไดประมาณหนึ่งเดือนแลว แตมี

อาจารยบางทานไมทําการสอน ขอใหคณบดีตรวจสอบและดูแลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๕ การตรวจสอบภายใน 

  ขณะนี้งานตรวจสอบภายในอยูระหวางแจงรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 

การเบิกจายเงิน เชน คาวิทยากร คาพาหนะเดินทาง การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และ 

การเบิกคาใชจายในการนิเทศนักศึกษา ดังนั้นหากหนวยงานใดไดรับรายงานวาไดดําเนินการเบิกจาย 

ไมถูกตองขอใหตรวจสอบและดําเนินการเบิกจายใหถูกตองตอไป 

มติ กบม.  รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๖ การจัดระบบการรับบุคลากร 

  ขณะนี้หลายหนวยงานมีปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกร ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจะจัดระบบการรับบุคลากรใหม โดยจะกําหนดชวงเวลาในการรับประมาณเดือนปลายเดือน

สิงหาคมถึงเดือนกันยายน และชวงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 

มต ิกบม.  รับทราบ 

 

 ๑.๗ รายงานกองทุนเงินรายได 

  ขณะนี้งานคลังไดรายงานจํานวนเงินคงเหลือของกองทุนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งประกอบดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร มีเงินคงเหลือจํานวนประมาณ ๔๒ ลาน กองทุนสวัสดิการ  

มีเงินคงเหลือประมาณ ๒ ลาน สําหรับกองทุนการจัดงานปริญญาบัตร ปนี้มีรายจายมากกวารายรับ

ประมาณ ๔ แสนกวาบาท 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยมีการแกไขขอความหนา ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ ใหปรับแกคําในชื่อระเบียบวาระจาก “...หมวก 

กันนอก...” เปน “...หมวกกันนอค...” 

มติ กบม.   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๕  

  โดยใหมกีารแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี -  
 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๔

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ระหวางวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  

ในระหวางวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ การสงมอบดีวีดีภาพยนตรสั้น MY INSPIRATION ใหคณะ/ศูนย/สํานัก  

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบถึงการสงมอบดีวีดีภาพยนตรสั้น MY INSPIRATION ใหคณะ/ศูนย/สํานัก 

เพื่อการเผยแพร รายละเอียดตามการนําเสนอดีวีดีประกอบการประชุม 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส e-GP ระยะที่ ๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงโครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e-GP 

ระยะที่ ๒ โดยจะบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จะจัด

โครงการฝกอบรม รุนที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยคอมพิวเตอร ดังนั้นขอใหผูบริหาร 

สงบุคลากรเขารวมโครงการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

  ประธานขอใหสํานักงานอธิการบดีจัดทําคําสั่งใหหัวหนาหนวยงานและเจาหนาที่พัสดุ

ของหนวยงานทุกหนวยงานเขารับการอบรมโครงการดังกลาวในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวาจังหวัดลําปางจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ณ บริเวณสนามสวนสาธารณะเขลางคนคร โดยในชวงเชาจะมีพิธีทําบุญตักบาตร และชวงเย็นจะมีพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๕

 ๔.๕ การชี้แจงงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการใชจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงการชี้แจงงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาผูแทนราษฎร ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับ 

การจัดสรรงบประมาณประมาณประมาณ ๓๐๓ ลานบาท แตถูกตัดงวดงาน ๑ งวด เปนจํานวนเงิน

ประมาณ ๗ ลานบาท ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีงบประมาณคงเหลือจํานวนประมาณ ๒๙๕ บาท สําหรับ 

การใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอใหผูบริหารหนวยงานเรงรัดการใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผน และหนวยงานใดจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณขอใหจัดทํารายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรมใหละเอียด 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ โครงการสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

โครงการสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปางจํานวน ๔๐๐ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

การจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาครูอาชีพ ซึ่งจะจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ วิทยากรคือรองศาสตราจารย ดร. องอาจ นัยพัฒน อาจารยประจํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

และครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ วิทยากรคือรองศาสตราจารย ดร. วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให

ที่ประชุมทราบถึง ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๖

 ๔.๙ ทุนครูมืออาชีพ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา

ขณะนี้มีนักศึกษาสมัครขอรับทุนครูมืออาชีพ จํานวน ๒๗ คน แยกเปนสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๓ คน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๘ คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน ๕ คน สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 

๑ คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน ๑๐ คน 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ โครงการอบรมครู 

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา

ขณะนี้มีคณะครุศาสตรมีอยูระหวางดําเนินโครงการอบรมครู ซึ่งจัดทั้งหมด ๕ รุน ดังนี ้

  รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

  รุนที่ ๕ ระหวางวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ โครงการพัฒนาคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (อาจารยพี่เลี้ยง) 

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล ผูชวยอธิการบดีดานพัฒนาหลักสูตร ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการพัฒนาคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (อาจารยพี่ เลี้ยง)  

ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด รีสอรท  จังหวัดเชียงใหม  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑   

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๗

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๗ เพิ่มขอความกําหนดวันในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนใหชัดเจน 

  ๒. ขอ ๘ ปรับเพิ่มขอความในบรรทัดสุดทายใหชัดเจน 

  ๓. ขอ ๙(๘) บรรทัดที่ ๒ ใหปรับแกขอความจาก “...แตก็ไมไดดําเนินการตามที่แจง

เตือน” เปน “...แตไมไดดําเนินการตามที่แจงเตือน”  

  ๔. ขอ ๙(๑๐) ใหปรับแกขอความจาก “...ตองไมลาเดิน ๑๘ ครั้ง ...” เปน “...ตองไม

ลาเกิน ๑๐ ครั้ง...”  

  ๕. ปรับตารางในขอ ๑๐ ใหสอดคลองกับขอความในขอ ๙  

  ๖. ปรับแกจํานวนครั้งและจํานวนเงินจากตัวเลขใหเปนตัวหนังสือ 

  ในการนี้ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของอาจารยกรณี

การมาสาย ซึ่งแตละคณะดําเนินการจัดเก็บแฟมลงเวลาในเวลาที่แตกตางกัน  

  ประธานไดเสนอใหมีการลงมติใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ลงชื่อปฏิบัติงานที่คณะเหมือนเดิม 

  ๒. ลงชื่อปฏิบัติงานที่อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ และใหเจาหนาที่ของงานการเจาหนาที่

และสวัสดิการเก็บแฟมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็นใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานโดยใชเครื่อง

สแกนลายนิ้วมือ โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือใหที่คณะ และจะกําหนดการ

ลงเวลาแยกเปน ๒ กรณี ดังนี ้

  ๑. กรณีอาจารย หากสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา ๑๐.๐๐ น. ถือวามาสาย 

  ๒. กรณีบุคลากรสายสนับสนุน หากสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา ๐๘.๓๐ น. ถือวามาสาย 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

   การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง  

   พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอคณะกรรมการยกราง 

   กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พิจารณาตอไป 

 ๒. เห็นชอบใหมีการติดตั้งเครื่องสแกนลายน้ิวมือทุกคณะ และมอบใหคณบดีประชาสัมพันธ  

   แนวปฏิบัติในการลงเวลาใหบุคลากรในสังกัดทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๘

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัสดุที่จัดซื้อจัดจางจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอใหที่

ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัสดุที่จัดซื้อจัดจางจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง 

  จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  เพื่อพิจารณาตอไป 
 

 ๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 

ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 ๕.๔ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดบริการดานสภาพแวดลอม

การเรียนรู 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดบริการดานสภาพแวดลอมการเรียนรู รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกรายงานผลการสํารวจความพึง

พอใจตอคุณภาพการจัดบริการดานสภาพแวดลอมการเรียนรูกอนจัดทําเปนรูปเลม ดังนี ้

  ๑. การรายงานควรเปนการสรุปความพึงพอใจในแตละประเด็น 

  ๒. ในบทคัดยอไมควรระบุตัวเลขคาเฉลี่ย 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดบริการดานสภาพแวดลอม 

  การเรียนรู โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๙

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 

๘/๒๕๕๕ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๓.๐๐น.    

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 

 

 

 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  

 ผูอํานวยการกองกลาง  

  

 

  

 (นายปรีชา  ไชยโย) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 ผูตรวจรายงานการประชุม 


