
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  ตลุาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

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. อาจารยศรัญญา วัฒนานนท ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  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 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพการศึกษา 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘   

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. จุดท่ีควรพัฒนาในองคประกอบท่ี ๒ ใหตัดขอความ “บางหลักสูตรมีบัณฑิต 

ท่ีสําเร็จการศึกษามากแตมีอัตราการมีงานทําต่ํากวาหลักสูตรท่ีมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษานอย หรือ” ออก 

  ๒. จุดท่ีควรพัฒนา ขอ ๓ ในองคประกอบท่ี ๓ ใหระบุสาขาวิชาหรือจํานวนใหชัดเจน 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘  

  โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ ขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร ๔๕   

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร ๔๕ จํานวน ๔ รายการ ประกอบดวย 

  ๑. โครงการจางเหมาติดตั้งผามานและสติ๊กเกอรหนาหองเรียน เปนเงินจํานวน 

๓๘๔,๔๔๑ บาท 

  ๒. จัดซ้ือครุภัณฑโปรเจคเตอรและไวทบอรดหองเรียน เปนเงินจํานวน ๒๕๕,๕๗๐ บาท 

  ๓. จัดซ้ือครุภณัฑ เครื่องทําน้ําเย็น เปนเงินจํานวน ๔๔,๖๐๐ บาท 

  ๔. จัดซ้ือครุภัณฑ โตะ เกาอ้ี สําหรับอาจารย เปนเงินจํานวน ๙๐,๘๗๕ บาท 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

  รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน ๗๗๕,๔๘๖ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันสี่รอยแปดสิบหก

บาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ  
 

 ๕.๓ ขออนุมัติงบประมาณในการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต (อนุบาล) ช่ัวคราว 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต (อนุบาล) ชั่วคราว เปนเงินจํานวน 

๑,๙๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการ 
 

 ๕.๔ รูปแบบสติก๊เกอรติดรถตูของมหาวิทยาลัย   

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารูปแบบสติ๊กเกอรติดรถตูของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีจํานวน ๔ แบบ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔ 

มติ กบม. เห็นชอบใหใชสติ๊กเกอรรูปแบบท่ี ๒  
 

 ๕.๕ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ใหแตละหนวยงานระบุสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

  ๒. หนา ๒๔ คณะวิทยาศาสตร โครงการท่ี ๑ กิจกรรมท่ี ๑-๔ ใหปรับรายการท่ีเปน

วัสดุคงทนถาวรเปนครุภัณฑ 

  ๓. หนาท่ี ๓๐ คณะวิทยาศาสตร โครงการท่ี ๑๐ กิจกรรมท่ี ๔ ควรจากปรับปรุงเปน

การกอสราง 

  ๔. ใหหนวยงานกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับแตละ 

ไตรมาส 

  โดยขอใหหนวยงานเรงดําเนินการแกไขและนําสงกองนโยบายและแผนภายในวันท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ และใหกําหนดระยะเวลาการใชจายเงินงบประมาณแตละกิจกรรมใหชัดเจน และขอให

หนวยงานท่ีมีการจัดซ้ือครุภัณฑใหนําสงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑท่ีหนวยงานไดรับภายในวันท่ี 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  พิเศษ/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมี 

การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

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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