
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๙. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๒. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  ประธานแจงใหที่ ประชุมทราบวาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป  

สภามหาวิทยาลัยมีมติใหรองอธิการบดี คณบดี และผู อํานวยการสถาบัน/สํานัก ที่ไมใชกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยเขารวมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกคร้ัง  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ การแตงตั้งรองอธิการบดี (เพ่ิมเติม) และการปรับเปลี่ยนตําแหนงผูชวยอธิการบดี 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะน้ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังรอง

อธิการบดีเพิ่มเติมจํานวน ๒ คน คือ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญช ู

  ในการน้ี มหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงผูชวยอธิการบดีจํานวน ๑ ตําแหนง 

โดยปรับเปลี่ยนจาก “ผูชวยอธิการบดีดานสภามหาวิทยาลัยและกิจการพิเศษ” เปน “ผูชวยอธิการบดี 

ดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ”  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงานการ

ประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๐ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขรายชื่อผูมาประชุมลําดับที่ ๑๔ จาก 

“ผูชวยศาตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ” เปน “ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ”  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘

 โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การใชพ้ืนท่ีช้ัน ๓ อาคารใหม (๙ ช้ัน) ของสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการใชพื้นที่ชั้น ๓ อาคารใหม (๙ ชั้น) ของสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ

คุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอเขาใชพ้ืนท่ีช้ัน ๓ อาคารเรียนและเอนกรปะสงค (๙ ช้ัน) ของสาขาวิชา 

  มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใหใชตามความจําเปน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสืบเน่ือง

จากอาจารยเจือจันทร วงศพลกานันท กรรมการประจําคณะครุศาสตร ไดเกษียณอายุราชการ จึงทําให

ตําแหนงกรรมการประจําคณะครุศาสตรวางลง ขณะน้ีคณะครุศาสตรไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการประจํา

คณะครุศาสตรแทนตําแหนงที่วางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ 

พ.ศ.๒๕๕๔ เรียบรอยแลว และไดเสนอชื่ออาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

(แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ ผลการเขารวมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 

  ผูช วยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง 

ผลการเขารวมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’ ๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’ ๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

 ๔.๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจ งใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่  ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ของ

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึ งรายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่  ๓ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑      

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 
 

 ๔.๙ กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรายงานความกาวหนาการวิจัยภายใตโครงการ 

การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับผูรับทุนอุดหนุนการวิจัย สกอ. กลุมราชภัฏภาคเหนือ

ตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล รองผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานความกาวหนาการวิจัยภายใตโครงการ 

การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับผูรับทุนอุดหนุนการวิจัย สกอ. กลุมราชภัฏภาคเหนือตอนบน

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ สรุปผลการดําเนินงานแถลงขาวและพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU)  

“ราชภัฏภาคเหนือรวมใจ ขับข่ีปลอดภัย สรางวินัยจราจร” ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปแหงการรณรงควินัย

จราจร 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุป 

ผลการดําเนินงานแถลงขาวและพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU) “ราชภัฏภาคเหนือรวมใจ ขับขี่

ปลอดภัย สรางวินัยจราจร” ปการศึกษา ๒๕๕๘ ปแหงการรณรงควินัยจราจร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๖ 

 ๔.๑๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะครุศาสตร 

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน

การดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะครุศาสตร 

  อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบอนุมัติเงินรายไดคงคลังเพ่ือสมทบคากอสรางอาคารชุดท่ีพักอาศัย

บุคลากร ๑ อาคารชุด 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

ใหความเห็นชอบอนุมัติเงินรายไดคงคลังเพื่อสมทบคากอสรางอาคารชุด ที่พั กอาศัยบุ คลากร ๑ อาคารชุ ด  

โดยสืบเน่ืองจากสํานักงบประมาณไดอนุมัติแบบรูปรายการและวงเงินคากอสรางอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 

๑ อาคารชุด ในวงเงิน ๒๔๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนงบผูกพัน โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่ขาดอีกจํานวน ๑๘๙,๓๘๒,๕๐๐ บาท ใหเสนอ

ขอต้ังงบประมาณในปตอไป และใหมหาวิทยาลัยใชเงินนอกงบประมาณเพื่อสมทบรอยละ ๕ คิดเปนเงิน

จํานวน ๑๒,๔๖๗,๕๐๐ บาท ดังน้ันจึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเงินรายไดคงคลังเพื่อสมทบเปนคากอสราง

ดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดใหขอเสนอแนะวาควรเสนอขอ

งบประมาณดังกลาวจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเน่ืองจากเกรงวางบประมาณเงินรายไดคงคลังของ

มหาวิทยาลัยมีไมเพียงพอ 

มติ กบม. เห็นชอบใหนําเสนอของบประมาณเพ่ือสมทบเปนคากอสรางอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร  

  ๑ อาคารชุด เปนเงินจํานวน ๑๒,๔๖๗,๕๐๐ บาท (สิบสองลานสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันหารอย- 

  บาทถวน) จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

 ๕.๒ การขอหารือตําแหนงท่ีตั้งอาคารสํานักงานอธิการบดี(๑) และอาคารคณะครุศาสตร

และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(๒) 

  อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ไดเสนอขอหารือที่ประชุม

เกี่ยวกับตําแหนงที่ต้ังอาคารสํานักงานอธิการบดี(๑) และอาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร(๒) ซึ่งตามแผนเดิมที่ไดกําหนดไวที่ต้ังอาคารสํานักงานอธิการบดีจะติดกับอาคารคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (อาคารบานเด็กหลังเกา) สวนอาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะ

อยูบริเวณดานหลังอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบ

เพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสํารวจและไดมีการหารือเบื้องตนรวมกับผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป

และฝายออกแบบของมหาวิทยาลัยแลวมีพื้นที่ที่เหมาะในการกอสรางอาคารทั้ง ๒ อาคาร อีกแหงหน่ึงคือ

บริเวณระหวางอาคาร ๑ กับอาคาร ๔ (ลานเอนกประสงค)  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบตําแหนงที่ต้ังอาคารสํานักงานอธิการบดีคือติดกับ

อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารบานเด็กหลังเกา) สําหรับตําแหนงที่ต้ังอาคารคณะครุศาสตรและ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอใหมหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดและผลกระทบ ทั้งเร่ืองของการบริการ

วิชาการ การบริการและการใชประโยชนสําหรับนักศึกษา ภูมิทัศน และความเหมาะสม และใหนําเสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบตําแหนงท่ีตั้งอาคารสํานักงานอธิการบดีคือติดกับอาคารคณะเทคโนโลยี 

   อุตสาหกรรม (อาคารบานเด็กหลังเกา) 

 ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษารายละเอียด และผลกระทบสําหรับตําแหนงท่ีตั้ง 

   อาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนําเสนอท่ีประชุม 

   พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
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 ๘ 

 ๕.๓ การขอเขาใชพ้ืนท่ีอาคารเรียนและเอนกประสงค (๙ ช้ัน) ของสาขาวิชาพลังงานและ

เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

การขอเขาใชพื้นที่อาคารเรียนและเอนกประสงค (๙ ชั้น) ของสาขาวิชาพลังงานและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยจะขอใชพื้นที่ชั้นที่  ๘ สําหรับเปนหองปฏิบั ติการและชั้นที่  ๙ (ดาดฟา) สําหรับติดต้ัง 

ชุดฝกปฏิบัติการแกสชีวมวล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

มต ิกบม. เห็นชอบการขอเขาใชพ้ืนท่ีอาคารเรียนและเอนกประสงค (๙ ช้ัน) ของสาขาวิชาพลังงาน 

 และ เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใหใชตามความจําเปน 
 

 ๕.๔ การออกแบบวางผังแมบท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ท่ีราชพัสดุ 

๑๑๕-๐-๗๒ ไร โดยหางหุนสวนจํากัด กลีนไลน สถาปนิก 

  นายปรีชา โชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

การออกแบบวางผังแมบท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร  โดยไดขอ

อนุญาตที่ประชุมใหนายธนารัฎช วิเชียรทัศนา ผู จัดการหางหุนสวนจํากัด กลีนไลน สถาปนิก นําเสนอ

รายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา 

  นายธนารัฎช วิเชียรทัศนา ผู จัดการหางหุนสวนจํากัด กลีนไลน สถาปนิก ไดนําเสนอ

รายละเอียดผังแมบท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร ใหที่ประชุม  

พิจารณา รายละเอียดการนําเสนอตาม power point  

มติ กบม. เห็นชอบการออกแบบวางผังแมบท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ท่ีราชพัสดุ  

  ๑๑๕-๐-๗๒ ไร โดยหางหุนสวนจํากัด กลีนไลน สถาปนิก ตามเสนอ 
 

 

 ๕.๕ การกันยอดเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการกันยอดเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๘ และขอใหแตละคณะเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไปเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดใหขอเสนอแนะวาเห็นควรใหสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดําเนินการกันยอดเงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘ และ

มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางใหบุ คลากรนําเสนอของบประมาณสําหรับโครงการวิ จัยต้ังแตต น

ปงบประมาณเพื่อใหการใชจายเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการกันยอดเงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงิน 

   อุดหนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



 ๙ 

 ๒. มอบคณบดีดําเนินการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนการวิจัยใหเปนไป 

   ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 ๓. มอบมหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางใหบุคลากรนําเสนอของบประมาณสําหรับโครงการ  

   วิจัย ตั้งแตตนปงบประมาณเพ่ือใหการใชจายเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เร่ือง การจ ายเงิ นค าตอบแทน

คณะกรรมการซึ่งมีหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุและผูควบคุมงานกอสราง พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่หรือปฏิบัติ

หนาที่ เกี่ยวกับการพัสดุและผูควบคุมงานกอสราง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับการเบิกจายซึ่งอาจมีการเบิกทับซอน 

ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบใหละเอียดกอนอนุมัติเบิกจาย 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การจายเงินคาตอบแทน 

  คณะกรรมการซึ่งมีหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุและผูควบคุมงานกอสราง  

  พ.ศ. ... ตามเสนอ โดยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอสังเกตของท่ีประชุม 
 

 ๕.๗ การเลื่อนกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการเลื่อนกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและได เสนอใหกําหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา ๒๕๕๗ ดังน้ี 

  ๑. ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๔ กนัยายน ๒๕๕๘ 

  ๒. ระดับคณะ ระหวางวันที่ ๒๘ กนัยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  ๓. ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

มติ กบม. เห็นชอบกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ ตามขอเสนอ 

  ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง คาตอบแทนคณะกรรมการ ป ระ เมิ น

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗ 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 



๑๐ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง คาตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ัง ท่ี 

๙/๒๕๕๘ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที ่๙/๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙ .๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
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