
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. อาจารยอัคจร แมะบาน ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๔. อาจารยณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ   

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเล่ือนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ จากเดิมซ่ึงกําหนดไววันเสารท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เปนวันเสารท่ี ๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 



๓ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหทุกหนวยงานตรวจสอบ 

ความถูกตองและปรับแกระยะเวลาในการดําเนินงานของบางโครงการ/รายการใหชัดเจน ไมควรกําหนด

ระยะเวลาดําเนินการตลอดปงบประมาณ 

 ในการนี้ ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดและแยกประเภทวัสดุและครุภัณฑใหชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินการเบิกจายของแตละ

หนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยใหผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เปนประธาน ใหมีกรรมการ

ประกอบดวย 

๑. เจาหนาท่ีงานคลัง จํานวน ๑ คน 

๒. เจาหนาท่ีงานพัสดุ จํานวน ๑ คน 

๓. เจาหนาท่ีงานตรวจสอบภายใน จํานวน ๑ คน 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดและแยกประเภทวัสดุและ 

ครุภัณฑตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๓/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ 
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