รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

๓.

ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๔.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๕.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
อาจารยอัจฉริยา
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
รองศาสตราจารยไพฑูรย
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน
๑๖. อาจารยปริตต
๑๗. นายปรีชา
ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
๒. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
๓. อาจารยรัชดาพร

สายธนู
สุขสมบูรณ

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ
ระบบกายภาพ
สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
และรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร
ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
โพธิ์แพง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
บุตรอุดม
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
อินตะขัน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
สุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางานประชุมและพิธีการ

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
๑/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๙ “ทะเลแกวเกมส”
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ผลการแข งขั น กี ฬามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ กลุ มภาคเหนื อ
ครั้งที่ ๒๙ “ทะเลแกวเกมส” ซึ่งไดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๖-๑๐ กุมภาพั นธ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูในลําดับที่ ๘ ไดรับเหรียญทอง จํานวน ๒ รางวัล เหรียญเงิน
จํ านวน ๒ รางวั ล และเหรี ยญทองแดง จํ านวน ๘ รางวั ล รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑.๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๓
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาในป ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปน
เจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ กําหนดการงานเกษตรแฟร “เอื้องเหนือบาน” ครั้งที่ ๕
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการงานเกษตรแฟร “เอื้องเหนือบาน” ครั้งที่ ๕ ซึ่งจะจั ดขึ้นระหวางวันที่ ๘-๑๔
มี น าคม ๒๕๖๐ ณ ลานหน าโรงยิ มเนเซี ยม ประตู ท างเข าประตู ๓ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดํ าเนิ น งานกิ จกรรม/โครงการ ประจํ าเดื อนมกราคม ๒๕๖๐ ของ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลั ย ได แจงให ที่ป ระชุ มทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ กํ า หนดการโครงการอุ ป สมบทหมู ๙๙๙ รู ป เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการโครงการอุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีกําหนดการ ดังนี้
๑. วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พระที่เขารวมโครงการพรอมพระพี่ เลี้ยง รวมจํานวน
๓๐ รูป รับบิณฑบาต ณ หนากองพัฒนานักศึกษา เวลา ๐๗.๐๐ น.
๒. วั นที่ ๑๗ และ ๒๑ กุ มภาพั นธ ๒๕๖๐ พระที่ เข าร วมโครงการพร อมพระพี่ เลี้ ยง
รับบิณฑบาตเสนทางระหวางวัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามฯ ถึงสุสานไตรลักษณ
๓. ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พระที่เขารวมโครงการ เดินทางไปรวมพิธี
สวดมนตถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๔
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเขาชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ “การสรางเสริมสุข
ภาวะองค กรแบบยั่ งยื น: จากมหาวิ ทยาลั ยแห งความสุ ขไปสู องค กรสุ ขภาวะ” จากคณะวิ จั ยประจํ า
โครงการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเขาชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนิ น
กิ จกรรมโครงการ “การสร างเสริมสุขภาวะองค กรแบบยั่งยื น: จากมหาวิทยาลั ยแห งความสุ ขไปสู องค กร
สุ ข ภาวะ” จากคณะวิ จั ย ประจํ า โครงการฯ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยได ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให
ผูชวยศาสตราจารยจรัมพร โหลํายอง และนางสาวสภรต จรัสสิทธิ์ เจาหนาที่ จากสํานั กสนับสนุนสุขภาวะ
องคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยจรัมพร โหลํายอง และนางสาวสภรต จรัสสิทธิ์ ไดนําเสนอและชี้แจง
รายละเอี ยดและขั้ น ตอนการดํ าเนิ น กิ จกรรมโครงการ “การสร างเสริ มสุ ขภาวะองค กรแบบยั่ งยื น: จาก
มหาวิทยาลัยแหงความสุขไปสูองคกรสุขภาวะ” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ และมอบใหอธิการบดีกําหนดบุคคลและหนวยงานเพื่อรับผิดชอบ
ในเรื่องดังกลาว และแจงใหผูชวยศาสตราจารยจรัมพร โหลํายอง หรือนางสาวสภรต
จรัสสิทธิ์ ทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๕.๒ ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานได เสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณาผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นําโดยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธาน
คณะกรรมการฯ เปนผูนํ าเสนอผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศาสตราจารย พ งษ ศั ก ดิ์ อั งกสิ ท ธิ์ ประธานคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง เป นผูนํ าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับแกสิ่งมุงหวัง ขอ ๗ ของคณะวิทยาการจัดการ เปนสิ่งมุงหวังของมหาวิทยาลัย
๒. ปรับแกสิ่งมุงหวัง ขอ ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จาก “การสรางศูนยเรียนรู
ดานการเกษตรที่มีมาตรฐาน” เปน “การพัฒนาศูนยการเรียนรูดานการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ
ใหเปนแหลงเรียนรูชุมชน”
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๕
๓. ปรับแกสิ่งมุงหวัง ขอ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จาก “การพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับความตองการ” เปน “การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน”
๔. เพิ่มสิ่งมุงหวังของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อีก ๑ ขอ โดยใชขอความ “การพัฒนา
ศูนยสงเสริมธุรกิจการอาหารและผลผลิตทางการเกษตรใหเปนแหลงบริการวิชาการและสรางรายไดให กับ
มหาวิทยาลัย”
๕. ปรับขอความตัวบงชี้การประเมินดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖. จุดแข็งของสถาบันและแนวทางการพัฒนาเสริมจุดแข็งของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอ ๔ ใหเพิ่มขอความ “ใหไดรับการยอมรับ” ตอทาย
มติ กบม. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ โครงการจั ดซื้ อครุ ภั ณ ฑ พรอมติ ดตั้ งอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค
๕ ชั้น
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดซื้อครุภัณฑพรอมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค
๕ ชั้น เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๘๙,๗๔๕ บาท (สิบหาลานสี่แสนแปดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)
โดยในจํานวนเงินดังกลาว มหาวิทยาลัยจะขออนุมัติจากงบประมาณเงินเหลือจาย (ลงทุน) ป ๒๕๖๐ จํานวน
๕,๓๖๔,๓๐๐ บาท (หาลานสามแสนหกหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน) และที่เหลืออีกจํานวน ๑๐,๑๒๕,๔๔๕
บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน) มหาวิทยาลัยจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
ใชเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่ ประชุ มร วมกั นพิ จารณาและมี ขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดทําที่ กั้นระหวาง
อาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค ๕ ชั้นกับหอพักนักศึกษา เนื่องจากทั้ง ๒ อาคารอยูใกลกัน
มติ กบม. ๑. เห็นชอบในหลักการโดยขออนุมัติเบิกจายจากงบประมาณเงินเหลือจาย (ลงทุน)
ป ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๓๖๔,๓๐๐ บาท (หาลานสามแสนหกหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน)
และเสนอขออนุมัติเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐,๑๒๕,๔๔๕ บาท
(สิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน)
๒. เห็นชอบใหจัดทําที่กั้นระหวางอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค ๕ ชั้น
กับหอพักนักศึกษา
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๖
๕.๔ การเลือกสถานที่กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกสถานที่กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา ซึ่งมีจุดที่เสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณา ๓ จุด ดังนี้
๑. จุด A บริเวณหลังบานพักอาจารยบนดอยเลขที่ ๖๒
๒. จุด B บริเวณทุงนาดานซายกอนทางขึ้นบานพักอาจารยบนดอย
๓. จุด C บริเวณดานขวากอนทางบานพักอาจารยบนดอย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ ป ระชุ มร วมกั น พิ จารณาและเห็ นชอบให ใช จุ ด A เพื่ อทํ าการก อสร างอาคารหอพั ก
นักศึกษาโดยขอใหมหาวิทยาลัยทําประชาพิจารณอาจารยที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบกอนดําเนินการ
มติ กบม. เห็นชอบใหจุด A เปนสถานที่กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ การทบทวนอัตราการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพท
ประธานเสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณาทบทวนอั ตราการเบิ กจ ายค าใช บ ริ การโทรศั พ ท
ในตํ าแหน งของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ โดยสืบเนื่ องจากอาจารย เทวฤทธิ์ วิญญา ประธาน
สภาคณาจารย และข าราชการ ได ทํ าบั นทึ กขอความอนุ เคราะห ให มหาวิ ทยาลั ยทบทวนปรั บ เพิ่ มอั ตรา
การเบิ กจ ายค าใช บริ การโทรศั พท ของตํ าแหน งประธานสภาคณาจารย และข าราชการจากจํ านวนไม เกิ น
๖๐๐ บาท เปนจํานวนไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอใหปรับเพิ่มอัตราการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพท
เฉพาะตําแหน งประธานสภาคณาจารยและข าราชการจากจํานวนไม เกิน ๖๐๐ บาท เป น จํานวนไมเกิน
๘๐๐ บาท
มติ กบม. เห็นชอบปรับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราการเบิกจายคาใชบริการ
โทรศัพท ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๕ มี น าคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๗
เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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