
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๑.  อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๓. อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางก่ิงดาว ปดเปา  
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไข หนาท่ี ๖ ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ ใหแกไขยอหนาท่ี ๒ และมติ กบม. ดังนี้ 

  ๑. ยอหนาท่ี ๒ ใหแกไขจาก “ในการนี้ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวาสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติตามบันทึกขอความนี้ อธิการบดีจะมอบ

อํานาจใหคณบดีและผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ” เปน “ ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  

รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวาการขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการโดยเบิกจาย

จากหนวยงานตนสังกัดใหดําเนินการ ดังนี้ 

  กรณีท่ี ๑ ใชใบ ปร.๑ ในการขออนุญาตไปราชการโดยใหหัวหนาสวนราชการเปน 

ผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ  

  กรณีท่ี ๒  หากมีการจัดทําคําสั่งไปราชการเรียบรอยแลวและตองการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

ขอใชรถยนตสวนตัวใหใชบันทึกขอความการขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการโดยใหหัวหนา

สวนราชการเปนผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ” 

  ๒. มติ กบม. ใหเพ่ิมมติอีก ๑ ขอ ดวยขอความ “๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ

กองพัฒนานักศึกษา 

  ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ี วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๔ 

 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ี วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ การคัดเลือกการจัดการความรูดีเดน KM AWARD ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการคัดเลือกการจัดการความรูดี เดน KM AWARD ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

(กศ.บป.) ท่ีประชุมเห็นชอบใหคณะสงโครงการฯ ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกําหนดเปดเรียน

ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ 

  ๒. การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดการเปด

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๑ กําหนดเปดวันท่ี ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๐    

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๙ กําหนดการโครงการ “พ่ีสอนนองเตรียมความพรอมสูอุดมศึกษา” ณ หอประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการโครงการ “พ่ีสอนนองเตรียมความพรอม 

สูอุดมศึกษา” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ซ่ึงคาดหมายวาจะมีนักเรียนเขารวมโครงการดังกลาวประมาณ ๓,๐๐๐ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ โครงการ “อบรมการจัดทําแผนกลยุทธองคกรเพ่ือความเปนเลิศ” สําหรับผูบริหาร 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาคณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการ “อบรมการจัดทําแผนกลยุทธองคกรเพ่ือความเปน

เลิศ” สําหรับผูบริหาร ระหวางวันท่ี ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม- 

แกรนดวิลล จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 ๔.๑๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของ 

คณะวทิยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ี วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๔.๑๓ รายงานผลการสอบ CEFR ประจําป ๒๕๖๐ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการสอบ CEER ประจําป ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบเพ่ิมเติมวาตามท่ีกรมบัญชีกลางไดเรงรัดการจัดซ้ือและจัดจางพัสดุครุภัณฑ ในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให ทุกหนวยงานแตงตั้ งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ ท่ี ไดรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนําสงรายละเอียดพัสดุครุภัณฑดังกลาวใหมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๐   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ การจัดงานสืบสานพระราชดําริ “รวมใจชาวลําปาง สืบสานงานพอ สานตองานแม”  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัด

งานสืบสานพระราชดําริ “รวมใจชาวลําปาง สืบสานงานพอ สานตองานแม” ซ่ึงทางจังหวัดลําปางกําหนด

จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง  

โดยจังหวัดลําปางไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรับผิดชอบกลุมสังคมเปนเรื่องเก่ียวกับวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต

การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการสงเสริมการใชพลังงาน

ทดแทนในหนวยงานภาครัฐ  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการ

ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากการเสนอโครงการดังกลาว เปนเงินจํานวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๗ 

บาท (สิบแปดลานเกาแสนบาทถวน) และขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงขอเสนอโครงการ 

เพ่ือนําสงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

พลังงานในหนวยงานภาครัฐ  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการ

ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ  

ซ่ึ งมหาวิทยาลัยได รับงบประมาณสนับสนุนจากการเสนอโครงการดั งกล าว เปน เงินจํ านวน 

๒๔,๖๓๑,๖๑๗.๔๐ บาท (ยี่สิบสี่ลานหกแสนสามหม่ืนหนึ่งพันหกรอยสิบเจ็ดบาทบาทสี่สิบสตางค) และ

ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงขอเสนอโครงการเพ่ือนําสงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน ภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ตําแหนงท่ีตั้งจอ LED  

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาตําแหนงท่ีตั้งจอ LED ขนาดจอสูง ๒ เมตร กวาง ๓ เมตร โดยจอจะสูงจากพ้ืนประมาณ  

๒.๕ เมตร ซ่ึงเสนอตําแหนงติดตั้ง ๔ ตําแหนง ดังนี้ 

  ๑. ตรงขามอาคารอาลัมพางค ปากทางเขาสนามกีฬากลาง 

  ๒. สี่แยกอาคารอาลัมพางค ในฝงอาคาร ๑ 

  ๓. เกาะกลางสี่แยกอาคารอาลัมพางค 

  ๔. สี่แยกอาคาร ๙+โรงยิมเนเซ่ียม ในฝงโรงยิมเนเซ่ียม  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอจุดติดตั้งเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๑. หนาอาคารบริการวิชาการ ๕ ชั้น 

  ๒. หนาอาคารอาลัมพางค 

  ๓. หนาโรงอาหารทิพยธัญญา 

  ๔. ดานขางอาคารกองพัฒนานักศึกษา 

  ในการนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบใน ๒ จุด คือ หนาอาคารอาลัมพางคและดานขางอาคารกอง

พัฒนานักศึกษา โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไปพิจารณา

กําหนดจุดตั้งจอ LED ตามขอเสนอของท่ีประชุม  

มติ กบม. เห็นชอบมอบอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไปพิจารณากําหนดจุดตั้ง 

  จอ LED ตามขอเสนอของท่ีประชุม  
 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐  วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๘ 

๕.๒ การขอใชพ้ืนท่ีในการติดตั้งตูบุญเติมเวนดิ้ง 

 ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการขอใชพ้ืนท่ีในการติดตั้งตูบุญเติมเวนดิ้งของบริษัทฟอรท เวนด้ิง จํากัด โดยจะติดตั้ง

จํานวน ๑๐ จุด อัตราคาเชาพ้ืนท่ี ๑,๒๐๐ บาทตอเดือน และทางบริษัทฯ ยินดีรับน้ําดื่มของมหาวิทยาลัย

จําหนายเปนสินคาภายในตูตลอดการเชาพ้ืนท่ี 

 ในการนี้ ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวาหากคณะกรรมการฯ 

เห็นชอบ ฝายสิทธิประโยชนไดสํารวจพ้ืนท่ีในการติดตั้ง ๗ อาคาร ประกอบดวย อาคารอาลัมพางค อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ อาคาร ๓๖ อาคาร ๔๕ โรงอาหารทิพยธัญญา และอาคาร ๙ สําหรับหนวยงานใดประสงค

จะใหติดตั้งตูดังกลาวสามารถแจงไดท่ีฝายสิทธิประโยชน  

มติ กบม. เห็นชอบการขอใชพ้ืนท่ีในการติดตั้งตูบุญเติมเวนดิ้งของบริษัทฟอรท เวนดิ้ง จํากัด 

ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๘/๒๕๖๐ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๕.๒๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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