
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๕  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. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ โครงการจางเหมาขุดลอมตนไมบริเวณกอสรางอาคารคณะครุศาสตรและอาคารคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการจางเหมาขุดลอมตนไมบริเวณกอสรางอาคาร 

คณะครุศาสตรและอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๓๖ ตน และมอบใหอธิการบดี  

ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป และคณบดีคณะวิทยาศาสตร สํารวจจํานวนตนไมท่ีจะดําเนินการขุด

ลอมอีกครั้ง ขณะนี้ไดดําเนินการสํารวจเรียบรอยแลว ผลปรากฏวาจํานวนตนไมท่ีจะดําเนินการขุดลอม 

มีจํานวน ๑๑ ตน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําโครงการจางเหมาขุดลอมตนไมบริเวณดังกลาวตาม

จํานวนท่ีไดสํารวจมาแลว  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงคาดวามีจํานวนงบประมาณท่ีจะจัดสรรได

จํานวนท้ังสิ้น ๗๖๙,๔๘๖,๕๐๐ บาท (เจ็ดรอยหกสิบเกาลานสี่แสนแปดหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

 ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดขอเลื่อนวันในการ

สงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑท่ีหนวยงานไดรับจากวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

๕.๒ การใชและการดูแลอาคาร ๔๕ 

 ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการใชและการดูแลอาคาร ๔๕ เนื่องจากอาคาร ๔๕ มีการจัดตารางเรียนสําหรับ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมากท่ีสุด ดังนั้นจึงเสนอใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบดูแลอาคาร ๔๕ 

สําหรับคาใชจายในการซอมบํารุงมหาวิทยาลัยจะเปนผูรับผิดชอบ และเพ่ือใหมีจํานวนหองเพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยจะดําเนินการก้ันหองโถงในชั้นท่ี ๔ ออกเปน ๔ หองยอย 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบดูแลอาคาร ๔๕ 

๒. เห็นชอบใหมีการกั้นหองโถงในช้ันท่ี ๔ ออกเปน ๔ หองยอย 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไมมี- 

เลิกประชุม ๑๐.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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