
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

วันท่ี   ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 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. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. อาจารยสยุมภู อุนยะพันธ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การเตรียมการรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี  

ณ จงัหวัดลําปาง 

  ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการเตรียมการรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

อยางเปนทางการนอกสถานท่ี  ณ จังหวัดลําปาง ระหวางวันท่ี ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดชี้แจงให 

ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ในการประชุมครั้งนี้จะใชอาคารจํานวน ๖ อาคาร ประกอบดวย อาคารบริการ

วิชาการ (๕ ชั้น) หอประชุมจันทนผา โรงอาหารทิพยธัญญา หองประชุมบัวตอง อาคารศูนยคอมพิวเตอร และ

อาคารโรงยิม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทํา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เรื่อง การมอบหมายภารกิจการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอก

สถานท่ี ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการในชุดท่ียังไมมีกรรมการ ขอใหประธานคณะกรรมการแจงชื่อกรรมการ

ใหผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษเพ่ือจัดทําคําสั่งตอไป 

  ๒. คณะกรรมการชุดท่ี ๖ ใหเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม” 

เปน “คณะกรรมการฝายประสานงานอาคารบริหารวิชาการ (๕ ชั้น)” 

  ๓. คณะกรรมการชุดท่ี ๗ ลําดับท่ี ๒๒ ใหยายไปเปนกรรมการชุดท่ี ๑๐ โดยใหเปลี่ยน

ชื่อคณะกรรมการชุดท่ี ๑๐ จาก “คณะกรรมการฝายยานพาหนะ” เปน “คณะกรรมการฝายยานพาหนะและ

รักษาความปลอดภัย” 

  ๔. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชุดท่ี ๙ ใหเปลี่ยนจาก “ผูชวยอธิการบดีดาน

สทิธิประโยชน” เปน “ผูอํานวยการกองกลาง” 

มติ กบม. เห็นชอบการเตรียมการรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี  

  ณ จังหวัดลําปาง ตามเสนอ  

 ๕.๒ ขอปรับแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอ

ปรับแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ โดยปรับ

เพ่ิมรายงานการประชุมดังกลาวอีก ๑ วาระ ดวยขอความตอไปนี้ 

  “๕.๘ แนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณากําหนดแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจะเขา

รวมระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS ๖๒) ซ่ึงมีท้ังหมด  

๕ รอบ แตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเขารวม ๒ รอบ คือรอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ เทานั้น 

  มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ”  

มติ กบม. เห็นชอบการขอปรับแกไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 



๔ 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 
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