
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๓. อาจารยปยะรัตน ทองธานี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๔.  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๙.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๑. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร สรางโอกาสใหเยาวชนพ้ืนท่ีจังหวัด

ลําปาง”  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจังหวัดลําปางรวมกับมูลนิธิเผยแพรศาสนาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต มณฑลทหารบกท่ี ๓๒ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีกําหนดจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา 

วิทยาศาสตร สรางโอกาสใหเยาวชนพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง” ในระหวางวันท่ี ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  

ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๖ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ กําหนดการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ สรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ 

“ครุศาสตรวิจัย” ครั้งท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย” 

ครั้งท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๖ ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะของ คณะวิทยาศาสตร 

  อาจารยชัยวุฒิ  โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผล 

การประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ การจัดงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’ ๖๑ 

  อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัด

งานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’ ๖๑ โดยมีกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท 

เอ็น เอส เค แบริ่งส (ประเทศไทย) จํากัด 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท เอ็น 

เอส เค แบริ่งส (ประเทศไทย) จํากัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ คา Impact ป ๒๕๖๐ วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึง คา Impact ป ๒๕๖๐ วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสท่ี ๓ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสท่ี ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัย

และพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๔.๑๑ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาน 

การบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดานการบริการวิชาการ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใตโครงการศูนยเครือขายนวัตกรรม เศรษฐกิจ

สรางสรรค ดานอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใตโครงการศูนยเครือขายนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค ดาน

อุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ โครงการขับเคล่ือน ภายใตโครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นตาม 

พระบรมราโชบาย “หมูบานปนสุข” 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการขับเคลื่อน ภายใตโครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย “หมูบาน

ปนสุข” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอท่ีประชุม

พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความตัวชี้วัดขอ ๒.๕.๑.๑ ของ 

(ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(สําหรับผูสอน) จาก “ผูบริหารชุดโครงการวิจัย...” เปน “ผูบริหารแผนงานวิจัย/หัวหนาชุดโครงการวิจัย

...”  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๒. มอบรองอธิการบดีฝายบริหารและนิติกรทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดของขอความ 

   เพ่ือความถูกตอง 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ

และดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษและดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศกอนสาํเร็จการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี ้

  ๑. ขอ ๔ ใหแกไขขอความจาก “นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร ๔ ป...” 

เปน “นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ป หลักสูตร ๔ ป...” 

  ๒. ตัดขอ ๕ ออก 

  ๓. แกไขขอความขอ ๔(๑) โดยใชขอความขอ ๕(๑) แทน 

  ๔. แกไขขอความขอ ๔(๒) จาก “...ตามแบบขอสอบท่ีมหาวิทยาลัยใชในการวัดความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “...ตามกรอบมาตรฐานท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีไดรับการ

แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย” 

  ๕. แกไขลําดับขอจาก “ขอ ๖” เปน “ขอ ๕” และจาก “ขอ ๗” เปน “ขอ ๖” 

  ๖. แกไขขอความขอ ขอ ๖(๑) บรรทัดท่ี ๒ จาก “...ใหสถาบันภาษา...” เปน “...ให

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา...” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การทดสอบทักษะ 

  ดานภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา โดยใหมีการแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ การจัดโครงสรางของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการจัดโครงสรางของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ โดยสืบเนื่องจากผลการตรวจเยี่ยมและ

ติดตามผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะตรวจเยี่ยมฯ ไดมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหผูรับผิดชอบศูนยฯ เสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดโครงสรางของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการวาควร

อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานใด เพ่ือใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปไดอยางคลองตัวและ 

มีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอวาเห็นควรใหศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา

พิการอยูภายใตการกํากับดูแลของกองพัฒนานักศึกษา 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

มติ กบม. เห็นชอบใหศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอยูภายใตการกํากับดูแลของกองพัฒนา 

  นักศึกษา 

 ๕.๔ กําหนดการพิธีทอดผาปาสามัคค ี

  อาจารยปริตต สายสี ผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณากําหนดการพิธีทอดผาปาสามัคคี ซ่ึงจะทอดถวาย ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง ตําบลชมพู 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยสืบเนื่องจากประธานกรรมการพัฒนาสํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง 

ไดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยรวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหมีการจัดพิธีทอดผาปาสามัคคี ทอดถวาย  

ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

มติ กบม. เห็นชอบกําหนดจัดพิธีทอดผาปาสามัคคี ทอดถวาย ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง  

  ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ๕.๕ ทบทวนรายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จําแนก

ตามประเด็นยุทธศาสตร หมวดรายจาย และรายการ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนรายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร หมวดรายจาย และรายการ โดยไดมีการปรับลดการจัดสรร 

เงินรายไดงบกลางบางรายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการทบทวนและการปรับลดการจัดสรรเงินรายไดงบกลางและรายละเอียด 

  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร  

  หมวดรายจาย และรายการ ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๒/๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



๘ 

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
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