
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  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   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 

   ระบบกายภาพ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สทิธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
 

ผูไมมาประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๓. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ตอนรับและแนะนําคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรคนใหม 

  ประธานกลาวตอนรับและแนะนําผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรคนใหม 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี แจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 
 

 ๔.๒ รายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี แจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี แจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๘ (ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี แจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงิน กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานความคืบหน าการพิจารณางบบูรณาการตามยุทธศาสตรของชาติ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานความคืบหนาการพิจารณางบบูรณาการตามยุทธศาสตรของชาติ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ของ

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

 ๔.๗ รายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้งท่ี ๓ ป 

๒๕๕๙” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปาง 

โอเพน ครั้งท่ี  ๓ ป  ๒๕๕๙” ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดดําเนินการจัดการแขงขันดังกลาวข้ึน เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ T-OFF 

เวลา ๑๐.๐๐ น. สนามกอลฟ กฟผ.แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคการจัดงาน 

ดังตอไปนี้ 

  ๑. เพ่ือหารายไดเขากองทุน “สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” และมอบ

ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา  

  ๒. เพื ่อ เป นการประชาส ัมพ ันธ ก ิจกรรมของคณะกรรมการส งเสร ิมก ิจการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 

  ๓. เพ่ือรวมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  รวมรายไดหลังหักคาใชจาย ขอมูล ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนจํานวนเงิน  

๗๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ กําหนดการประชุมประจําปภาคอนุรักษ ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

กลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการประชุมประจําปภาคอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐  

ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๔.๑๐ สรุประบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

  ประธานไดแจ งให ท่ี ประชุมทราบ ถึงสรุประบบการคัดเลือกบุคคลเข าศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงมีท้ังหมด ๕ ระบบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ แถลงขาวท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแถลงขาวท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง 

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ สรุปกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ ศูนยนักศึกษานานาชาติ และโครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา ระหวางเดอืนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงสรุปกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ ศูนยนักศึกษานานาชาติ และโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ ประชาสัมพันธกิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ ศูนยนักศึกษานานาชาติ และโครงการ

จัดตั้งสถาบันภาษา ระหวางเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐  

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ ศูนยนักศึกษานานาชาติ และโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ระหวางเดือน

มกราคม-เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ (ราง) กําหนดการพิธีเปดการแขงขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๔๔ “รถมาเกมส” 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานท่ัวไป ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึง (ราง) กําหนดการพิธีเปดการแขงขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๔๔ “รถมาเกมส” ระหวางวันท่ี ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 
 

 ๔.๑๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เปล่ียนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการ

สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

กําหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ใหปรับคาเปาหมาย องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ อาจารย

ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จาก “รอยละ ๒๐” เปน “รอยละ ๒๕”   

  ๒. ใหปรับคาเปาหมาย องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้

ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จาก “๖ ขอ” เปน “๗ ขอ”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

  ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม  
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 

 ๕.๒ (ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

จัดโครงการอุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการอุปสมบท

หมู ๙๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่ีประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดกําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยตองอุปสมบทท้ังหมด ๒๗ รูป รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. กําหนดใหมีพิธีบรรพชาและอุปสมบทท่ีวัดพระเจดียซาวหลัง และใหจําวัดท่ีวัดพระ

แกวดอนเตาสุชาดาราม 

  ๒. ใหนิมนตมารับบิณฑบาตท่ีมหาวิทยาลัยในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  ๓. ใหปรับหนาท่ีรวบรวมจัตุปจจัยและรับลงทะเบียนผู เขารวมอุปสมบทจาก

คณะกรรมการดําเนินการไปไวท่ีคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

  ๔. หากประธานฝายไหนจะเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการใหแจงโดยตรงท่ีเลขานุการ

รองอธิการบดี ชั้น ๙ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

  จัดโครงการอุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

  มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใหมีการปรับแกไขและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ การขอตออายุสัญญาเชาสถานท่ีติดตั้งอุปกรณสถานีฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท 

แฟกซไลท จํากัด 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการขอตออายุสัญญาเชาสถานท่ีติดตั้งอุปกรณสถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท แฟกซไลท 

จํากัด ซ่ึงอัตราคาเชาเดิมปละ ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบสัญญาเชาวาไดมีการระบ ุ

การปรับเพ่ิมคาเชาหากครบสัญญาเชาหรือไม หากตรวจสอบสัญญาแลวไมมีการระบุขอความดังกลาว 

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับเพ่ิมคาเชาอยางนอย ๑๐ เปอรเซ็นตทุกครั้งท่ีมีการตออายุสัญญาเชา 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการตรวจสอบสัญญาเชาวาไดมีการระบุการปรับเพ่ิมคาเชาหากครบสัญญาเชา 

 หรือไม หากตรวจสอบสัญญาแลวไมมีการระบุขอความดังกลาวใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

  ปรับเพ่ิมคาเชาอยางนอย ๑๐ เปอรเซ็นตทุกครั้งท่ีมีการตออายุสัญญาเชา  
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 
 

 ๕.๔ การขอเชาพ้ืนท่ีติดตั้งอุปกรณสถานีฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการขอเชาพ้ืนท่ีติดตั้งอุปกรณสถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนท่ีของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด โดยขอใชพ้ืนท่ี

บริเวณแท็งคน้ําประปา และขอชําระคาเชาเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาหากจะมีการติดตั้งอุปกรณดังกลาว

มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ สําหรับอัตราคาเชามอบใหฝายสิทธิ

ประโยชนเจรจากับบริษัท ทรูมูฟ จํากัด โดยมหาวิทยาลยัขอคิดคาเชาเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท   

มติ กบม. ๑. มอบมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธการติดตั้งอุปกรณสถานีฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ 

   บริษัท ทรูมูฟ จํากัด ใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบ 

 ๒. เห็นชอบใหติดตั้งอุปกรณสถานีฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัท ทรูมูฟ จํากัด บริเวณ 

   แท็งคน้ําประปา 

 ๓. มอบใหฝายสิทธิประโยชนเจรจากับบริษัท ทรูมูฟ จํากัด โดยมหาวิทยาลัยขอคิดคาเชา 

   เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๕.๕ การจัดทําหลักสูตรพลศึกษาและหลักสูตรนาฏศิลป 

  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําหลักสูตรพลศึกษาและหลักสูตรนาฏศิลป โดยขอใหกําหนดผูรับผิดชอบในการ

จัดทําหลักสูตรดังกลาว  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ

จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําหลักสูตรดังกลาว 

มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๙ 

เลิกประชุม ๑๕.๒๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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