
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๙. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๑๐. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๒. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. อาจารยพงศธร คําใจหนัก ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

  ท่ีประชุมไดเสนอใหปรับแกเอกสาร ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกอายุของอาจารยสมเกียรติ เบญจศาสตร จาก ๕๓ ป เปน ๕๔ ป 

  ๒. แบบตอบรับของรองศาสตราจารยเกียรติสุดา ศรีสุข ใหระบุวัน เดือน ป ท่ีตอบรับ   

มติ กบม. รับทราบและมอบใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาวันเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 

๒๕๕๙ และปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยขอใหพิจารณาในประเด็นตอไปนี ้

  ๑. ความเปนสากล 

  ๒. สภาพภูมิอากาศ 

  ๓. ความสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี 

  ๔. ความสอดคลองกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๕. ความสอดคลองกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของกับนักศึกษา 

  ๖. ผลกระทบตอการรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก 

  ๗. ระยะเวลาในการสรางความพรอมใหกับผูเรียนหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียน

กอนเปดภาคเรียน 

  ๘. ผลกระทบในการเบิกจายงบประมาณ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ในการนี้  ประธานไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ชี้แจงรายละเอียดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียน

ของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียน 

   อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดชี้แจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ภายหลังการเขาสู

ประชาคมอาเซียน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจํา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดใหเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวาขณะนี้ 

กองพัฒนานักศึกษาไดจัดตารางกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙ และไดแจงใหนักศึกษา 

ไดทราบกําหนดการและเขารวมกิจกรรมเรียบรอยแลว  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหเปดภาคเรียนท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และกําหนด

ระยะเวลาในการปดภาคเรียนท่ี ๑ ใหสั้นลง 

  ๒. ปการศึกษา ๒๕๖๐ ใหเปดภาคเรียนท่ี ๑ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 และกําหนดระยะเวลาในการปดภาคเรียนท่ี ๑ ใหส้ันลง 

๒. เห็นชอบใหเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 

๕.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

 ประธานขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๗/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๔.๓๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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