รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สายธนู
สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ

๔.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา

เหลมตระกูล

๕.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

ชัยเสนา

๖.
๗.
๘.
๙.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
อาจารยเยาวเรศ
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
อาจารยณิชา นภาพร
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๑๗. อาจารยดวงใจ
๑๘. อาจารยปริตต
๑๙. นายปรีชา

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ชูศิริ
ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
จงกะสิกิจ
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

สิทธิสรวง

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒.

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางกิ่งดาว

๒
อํานาจกิติกร

ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ

ปดเปา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไข หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ใหแกไขยอหนาที่ ๒ และมติ กบม. ดังนี้
๑. ย อ หน า ที่ ๒ ให แ ก ไขจาก “ในการนี้ ผู ช วยศาสตราจารย กิ ตติ ศั กดิ์ สมุ ท ธารั กษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติตามบันทึกขอความนี้ อธิการบดีจะมอบ
อํานาจใหคณบดีและผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ” เปน “ในการนี้ ผู ช ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ ศั กดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาการขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการโดยเบิกจาย
จากหนวยงานตนสังกัดใหดําเนินการ ดังนี้
กรณีที่ ๑ ใช ใบ ปร.๑ ในการขออนุ ญ าตไปราชการโดยให หั วหน าส วนราชการเป น
ผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ
กรณีที่ ๒ หากมีการจัดทําคําสั่งไปราชการเรียบรอยแลวและตองการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขอใชรถยนตสวนตัวใหใชบันทึกขอความการขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการโดยใหหัวหนา
สวนราชการเปนผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ”
๒. มติ กบม. ให เพิ่ มมติอีก ๑ ขอ ดวยขอความ “๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กรรมการ

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
ประธานได แจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานผลการดํ าเนิ น งานกิ จ กรรม/โครงการ
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานั กศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๔
๔.๕ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะเทคโนโลยี การเกษตร รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ไตรมาสที่ ๓ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ไตรมาสที่ ๓ ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ การคัดเลือกการจัดการความรูดีเดน KM AWARD ปการศึกษา ๒๕๕๙
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึ งการคั ด เลื อ กการจั ด การความรู ดี เด น KM AWARD ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ
(กศ.บป.) ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะสงโครงการฯ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกําหนดเปดเรียน
ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
๒. การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบกําหนดการเปด
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ กําหนดเปดวันที่ ๒๙ ตุลาคม
๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๕
๔.๙ กํ าหนดการโครงการ “พี่ สอนน องเตรี ยมความพร อมสู อุ ดมศึ กษา” ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการโครงการ “พี่สอนนองเตรียมความพรอม
สูอุดมศึกษา” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ซึ่ งคาดหมายว าจะมี นั กเรี ยนเข าร วมโครงการดั งกล าวประมาณ ๓,๐๐๐ คน รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ โครงการ “อบรมการจัดทําแผนกลยุทธองคกรเพื่อความเปนเลิศ” สําหรับผูบริหาร
ผูช วยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ได แจ งให
ที่ประชุมทราบวาคณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการ “อบรมการจัดทําแผนกลยุทธองคกรเพื่อความเป น
เลิศ” สํ าหรับผูบริหาร ระหวางวันที่ ๑๐-๑๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมพิ ณทอง โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิลล จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูช วยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูช วยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๖
๔.๑๓ รายงานผลการสอบ CEFR ประจําป ๒๕๖๐
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูช วยอธิการบดีดานวิเทศสัมพัน ธ ไดแจงใหที่ป ระชุม
ทราบถึงรายงานผลการสอบ CEER ประจําป ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ รายงานการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๓
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั นท สุ ขสมบู รณ รองอธิ การบดี ฝ ายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ประจํ าไตรมาสที่ ๓ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบเพิ่ ม เติ ม ว าตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางได เร งรั ด การจั ด ซื้ อ และจั ด จ างพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ ในป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให ทุ ก หน ว ยงานแต งตั้ งคณะกรรมการกํ า หนดรายละเอี ย ดพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ ที่ ได รั บ ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนํ าส งรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ ดังกลาวใหมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ การจัดงานสืบสานพระราชดําริ “รวมใจชาวลําปาง สืบสานงานพอ สานตองานแม”
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัด
งานสืบสานพระราชดําริ “รวมใจชาวลําปาง สืบสานงานพอ สานตองานแม” ซึ่งทางจังหวัดลําปางกําหนด
จัดขึ้นระหวางวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง
โดยจังหวัดลําปางไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรับผิดชอบกลุมสังคมเปนเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต
การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนในหนวยงานภาครัฐ
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการ
ที่ได รับ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ภายใต โครงการส งเสริมการใชพ ลั งงานทดแทนในหนวยงานภาครั ฐ
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากการเสนอโครงการดังกลาว เปนเงินจํานวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๗
บาท (สิ บ แปดล า นเก า แสนบาทถ ว น) และขณะนี้ อยู ระหว างการดํ าเนิ น การปรั บปรุงข อเสนอโครงการ
เพื่อนําสงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานในหนวยงานภาครัฐ
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการ
ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ งบประมาณ สนั บ สนุ น จากการเสนอโครงการดั ง กล า ว เป น เงิ น จํ า นวน
๒๔,๖๓๑,๖๑๗.๔๐ บาท (ยี่สิบสี่ลานหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกรอยสิบเจ็ดบาทบาทสี่สิบสตางค) และ
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงขอเสนอโครงการเพื่อนําสงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ตําแหนงที่ตั้งจอ LED
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ประชุมพิ จารณาตําแหน งที่ตั้ งจอ LED ขนาดจอสูง ๒ เมตร กวาง ๓ เมตร โดยจอจะสูงจากพื้ นประมาณ
๒.๕ เมตร ซึ่งเสนอตําแหนงติดตั้ง ๔ ตําแหนง ดังนี้
๑. ตรงขามอาคารอาลัมพางค ปากทางเขาสนามกีฬากลาง
๒. สี่แยกอาคารอาลัมพางค ในฝงอาคาร ๑
๓. เกาะกลางสี่แยกอาคารอาลัมพางค
๔. สี่แยกอาคาร ๙+โรงยิมเนเซี่ยม ในฝงโรงยิมเนเซี่ยม
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอจุดติดตั้งเพิ่มเติม ดังนี้
๑. หนาอาคารบริการวิชาการ ๕ ชั้น
๒. หนาอาคารอาลัมพางค
๓. หนาโรงอาหารทิพยธัญญา
๔. ดานขางอาคารกองพัฒนานักศึกษา
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบใน ๒ จุด คือ หนาอาคารอาลัมพางคและดานขางอาคารกอง
พัฒนานักศึกษา โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไปพิจารณา
กําหนดจุดตั้งจอ LED ตามขอเสนอของที่ประชุม
มติ กบม. เห็นชอบมอบอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไปพิจารณากําหนดจุดตั้ง
จอ LED ตามขอเสนอของที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๘
๕.๒ การขอใชพื้นที่ในการติดตั้งตูบุญเติมเวนดิ้ง
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให
ที่ประชุมพิ จารณาการขอใชพื้นที่ในการติดตั้งตูบุญเติมเวนดิ้งของบริษัทฟอรท เวนดิ้ง จํากัด โดยจะติดตั้ ง
จํานวน ๑๐ จุด อัตราคาเชาพื้นที่ ๑,๒๐๐ บาทตอเดือน และทางบริษัทฯ ยินดีรับน้ําดื่มของมหาวิทยาลัย
จําหนายเปนสินคาภายในตูตลอดการเชาพื้นที่
ในการนี้ ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวาหากคณะกรรมการฯ
เห็นชอบ ฝายสิทธิประโยชนไดสํารวจพื้นที่ในการติดตั้ง ๗ อาคาร ประกอบดวย อาคารอาลัมพางค อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ อาคาร ๓๖ อาคาร ๔๕ โรงอาหารทิพยธัญญา และอาคาร ๙ สําหรับหนวยงานใดประสงค
จะใหติดตั้งตูดังกลาวสามารถแจงไดที่ฝายสิทธิประโยชน
มติ กบม. เห็นชอบการขอใชพื้นที่ในการติดตั้งตูบุญเติมเวนดิ้งของบริษัทฟอรท เวนดิ้ง จํากัด
ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๘/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๕.๒๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

