
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๑. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. อาจารยนุสรา แสงอราม ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. หนาท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ใหเพ่ิมขอความ “ท้ังนี้ใหเสนอภาระงานประกอบการ

ขออัตราดังกลาว” ตอทายบรรทัดท่ี ๓ 

  ๒. หนาท่ี ๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ตัดยอหนาท่ี ๓ ออก และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ในการนี้ ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวาในการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม

ควรใหมีการทดลองปฏิบัติงาน ๑ ป และทําสัญญาเปนระยะกอนเปลี่ยนสัญญาเปน ๖๐ ป”   

  ๓. หนา ๙ แกไขชื่อระเบียบวาระท่ี ๕.๖ จาก “ตัวบงชี้การประเมิน...” เปน “ การ

พัฒนาตัวบงชี้การประเมิน...” 

  ๔. หนาท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ บรรทัดท่ี ๒ แกไขขอความจาก “ท่ีประชุมพิจารณา

ตัวบงชี้การประเมิน...” เปน “ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบตัวบงชี้การประเมิน...” 

  ๕. หนา ๙ แกไขมติระเบียบวาระท่ี ๕.๖ จาก “เห็นชอบตัวบงชี้การประเมิน...” เปน “ 

เห็นชอบการพัฒนาตัวบงชี้การประเมิน...” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง เรื่ อง แนวปฏิ บัติ การเบิ กจ าย 

งบดําเนินงาน : หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืน

ใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจาย งบดําเนินงาน : หมวดคาตอบแทน 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และ

วัสดุ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี้ 

  ๑. คาท่ีพักสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม ๑) ปรับแกไข “ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง ไมเกิน

อัตรา ๑,๔๕๐ บาท” 

  ๒. คาท่ีพักสําหรับผูดํารงตําแหนงตาม ๓) ปรับแกไข “ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง ไมเกิน

อัตรา ๒,๒๐๐ บาท กรณีพักเดี่ยว สําหรับกรณีพักคูเบิกไดไมเกินอัตรา ๑,๓๐๐ บาท” 

  ๓. คาพาหนะรับจางในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ให เบิกไดไมเกิน ๒ เท่ียว ๆ ละไมเกิน  

๓๐๐ บาท กรณีการเดินทางระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดท่ีมีเขตติดตอกับกรุงเทพฯ ใหเบิกไดไมเกิน ๒ เท่ียว 

ๆ ละไมเกิน ๕๐๐ บาท และกรณีเดินทางในพ้ืนท่ีตางจังหวัด ใหเบิกไดไมเกิน ๒ เท่ียว ๆ ละไมเกิน ๒๐๐ บาท  

  ๔. คาพาหนะสวนตั ว กรณี รถยนต  สามารถเบิกได กิ โลเมตรละ ๔ บาท และ

รถจักรยานยนต สามารถเบิกไดกิโลเมตรละ ๒ บาท ท้ังนี้ ใหยึดหลักความถูกตองตามเสนทางจริงและ

ประหยัด และใบเสร็จรับเงินตองระบุสถานีบริการเชื้อเพลิงท่ีอยูบนเสนทางเดินทางไปราชการ สําหรับ

ระยะทางใหใชตามเสนทางของกรมทางหลวงหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

  ๕. ปรับขอความจาก “คาตอบแทนวิทยากร” เปน “คาสมนาคุณวิทยากร” 

  ๖. คาอาหารตามขอ ๔.๑.๓ (๒) ใหปรับจาก “๑๒๐ บาท” เปน “๑๕๐ บาท” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจาย 

  งบดําเนินงาน : หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหเบิกจาย 

  จากหมวดอ่ืนใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 

 ๓.๒ สัญลักษณและมาสคอต กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา 

ตราสัญลักษณและมาสคอตท่ีจะใชสําหรับการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐  

โดยตราสัญลักษณจะมี ๒ แบบ และมาสคอตเปนรูปไกตัวผูและไกตัวเมีย 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ตราสัญลักษณ ควรประกอบดวยสีประจําแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

และควรระบุวาเปนกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ 

  ๒. ควรเพ่ิมสีสันหางมาสคอตใหดูสวยงาม  

มติ กบม. เห็นชอบและมอบผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง นําขอเสนอของท่ีประชุม 

  ไปพิจารณาประกอบในการปรับรูปแบบตราสัญลักษณและมาสคอต พรอมท้ังใหพิจารณา 

  ตั้งช่ือมาสคอตตามเห็นสมควร 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของ 

คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ การจัดงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

การจัดงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’๕๙ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๔.๖ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  อาจารยนุสรา แสงอราม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  อาจารยนุสรา แสงอราม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการจากผูทรงคุณวุฒิ  

  อาจารยนุสรา แสงอราม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

ตามท่ีนางพรรชนี ลิ้มสุคนธ กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการจากผูทรงคุณวุฒิไดขอลาออกจาก

ตําแหนง บัดนี้คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการเลือกนายชูฤทธิ์ อันนารา เปนกรรมการประจํา 

คณะวิทยาการจัดการจากผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวางเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ ขอความรวมมือรณรงคสวมหมวกนิรภัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดขอความรวมมือผูบริหาร

ประชาสัมพันธใหบุคลากรรณรงคสวมหมวกนิรภัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๔.๑๐.๑   

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 

 ๔.๑๑ การอนุมัติเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยสําหรับโครงการจางเหมา

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระบบ Chiller อาคารหอประชุมใหญ และโครงการจางเหมาซอมเปล่ียน

หมอแปลงคณะเทคโนโลยีการเกษตรพรอมปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟา 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง 

การอนุ มั ติ เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยสําหรับโครงการจางเหมาบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ระบบ Chiller อาคารหอประชุมใหญ เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๔๙๓,๕๙๑ บาท (สี่แสน- 

เก าห ม่ื นสามพั นห ารอยเก าสิ บ เอ็ ดบาทถ วน ) และโครงการจ างเหมาซ อมเปลี่ ยนหม อแปลง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรพรอมปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟา เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๔๔๙,๔๐๐ บาท (สี่แสน-

สี่หม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการ ประจําป ๒๕๕๘ ของสํานักงาน ก.พ. 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถท่ัวไปเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ ประจําป ๒๕๕๘ ของ

สํานักงาน ก.พ. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ แจงกําหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พรอมคณะ สํานัก และสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พรอมคณะ สํานัก และสถาบัน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเปน

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติ กบม. เห็นชอบการเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ 

  สงเสริมใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเขารวมเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 
 

 ๕.๒ ขอความอนุเคราะหเปนเจาภาพกฐิน ของสํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง  

  อาจารยปริตต สายสี ผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาใหความอนุเคราะหเปนเจาภาพกฐิน ของสํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง แตเนื่องจากไมมี

อุโบสถและมีจํานวนพระสงฆไมถึง ๕ รูป เสนอใหเปลี่ยนเปนผาปาสามัคคี โดยกําหนดจัดในวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

มติ กบม. เห็นชอบการเปนเจาภาพผาปาสามัคคีถวายสํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง  
 

 ๕.๓ ขออนุมัติงบประมาณและโครงการจางเหมาขุดลอมตนไม จํานวน ๓๖ ตน  

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณและโครงการจางเหมาขุดลอมตนไมบริเวณกอสรางอาคารคณะ 

ครศุาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๓๖ ตน รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๓๖๖,๐๐๐ บาท 

(สามแสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบในหลักการ 

 ๒. มอบอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป และคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

   สํารวจจํานวนตนไมท่ีจะดําเนินการขุดลอมอีกครั้ง  
 

 ๕.๔ การเขารวมจัดนิทรรศการ “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสะอาด”  

  ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเขา

รวมจัดนิทรรศการ “จังหวัดใสสะอาด อําเภอใสสะอาด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสะอาด” รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบและมอบกองพัฒนานักศึกษารวมจัดนิทรรศการดังกลาว  
 

 ๕.๕ การเสนอเง่ือนไขการลงทุนเปดรานกาแฟ Café Amazon บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอเง่ือนไขการลงทุนเปดรานกาแฟ Café Amazon บริเวณภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติ กบม. เห็นชอบเง่ือนไขการลงทุนเปดรานกาแฟ Café Amazon บริเวณภายในมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๕๙ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๒ การเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดขอความรวมมือให

หนวยงานท่ีไดรับครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑท่ี

ไดรับนําสงใหงานพัสดุภายในกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๓ การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดขอความรวมมือผูบริหารไดแจง

ใหคณาจารยในสังกัดทราบถึงปญหาการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ซ่ึงอาจมี

ความลาชา เนื่องจากมีปญหาเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาท่ียังไมแนนอน ทําใหมีผลตอการจัดหองเรียน

โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๔ การเลือกตัวแทนคณบดีและผูอํานวยการเพ่ือเปนกรรมการดําเนินการเลือก

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดขอใหคณบดีและผูอํานวยการ

เลือกตัวแทนประเภทละ ๑ คน เพ่ือเปนกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

โดยใหผูดํารงตําแหนงแตละประเภทเลือกกันเอง  

  ผลการเลือกปรากฏวาตัวแทนของคณบดีคือผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล 

คณบดีคณะครุศาสตร และตัวแทนของผูอํานวยการคืออาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มติ กบม. รับทราบ 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๙ 

๖.๕ การตรวจสอบของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 

 อาจารยปริตต สายสี ผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดหารือเก่ียวกับ 

แนวปฏิบัติของงานตรวจสอบภายในกรณีการเบิกจายเงินตามโครงการแตไมสามารถเบิกจายได เนื่องจาก

รายการเบิกจายไมตรงกับโครงการ 

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดชี้แจงวามหาวิทยาลัย 

อยูระหวางหารือเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการเบิกจายใหชัดเจนและจะเชิญผูท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายรวม

รับฟงแนวทางและแนวปฏิบัติดังกลาวดวย 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๖ การระบุรายละเอียดของวัสดุในคําช้ีแจงประกอบการคํานวณงบประมาณ 

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา 

ในการระบุรายละเอียดของวัสดุในคําชี้แจงประกอบการคํานวณงบประมาณขอใหแตละหนวยงาน 

เพ่ิมคําวา “ฯลฯ” ตอทายคําชี้แจงดังกลาวดวย  

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๗ การติดตั้ง Access Point และระบบ WIFI 

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการติดตั้ง Access Point และระบบ WIFI ภายในอาคารเรียนทุกอาคาร 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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