
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๘ 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การพิจารณาสถานท่ีกอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาสถานที่กอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหกอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบริเวณดานหลังอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติ กบม. เห็นชอบใหกอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบริเวณ 

  ดานหลังอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ กําหนดการประชุมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ กองบริการการศึกษา จะจัดประชุมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 
 

 ๔.๒ (ราง) แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง (ราง) 

แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

  ที่ประชุมได เสนอให ตัดสาขาที่ยั งไมผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออก และใหมีการประกาศเพิ่มเติมหลังไดรับความเห็นชอบจาก 

สภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มติ กบม. รับทราบและใหมีการตัดสาขาท่ียังไมผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษาออก และใหมีการประกาศเพ่ิมเติมหลังไดรับความเห็นชอบจาก 

  สภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ๔.๓ การติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ี สมศ. รอบ ๔ 

  ผูช วยศาสตราจารยอภิ รักษ  ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจ งใหที่ประชุมทราบถึง 

การติดตามการดําเนินงานตามตัวบงชี้  สมศ. รอบ ๔ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๐ ตัวบงชี้ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง เร่ือง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิ จั ย

โครงการวิจัยรับใชสังคมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัย 

รับใชสังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ การบันทึกขอมูลการใชจายงบประมาณการวิจัยประจําป ๒๕๕๘ (ไตรมาสท่ี ๔) 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงการบันทึกขอมูลการใชจายงบประมาณการวิจัยประจําป ๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๔) โดยขอให

คณบดีแจงใหนักวิจัยเรงดําเนินการบันทึกขอมูลการใชจายงบประมาณการวิจัยประจําป ๒๕๕๘ (ไตรมาส 

ที่ ๔) ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

  ที่ประชุมไดเสนอแนะใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนังสือถึงนักวิจัยเพื่อเรงรัดการบันทึก

ขอมูลดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

 ๔.๖ ตารางการถายรูปหมูบัณฑิต ประจําป ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงตาราง

การถายรูปหมูบัณฑิต ประจําป ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานอนุสาวรียอาจารยโอฬาร 

โรจนหิรัญ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เร่ือง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  อาจารยปยะ วัตถพาณิชย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เร่ือง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ การเปนเจาภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.มรภ.) 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา

ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ในการน้ี ที่ประชุมไดเสนอแนะใหแตละคณะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมหรือ

โครงการใหชัดเจน และนําสงกองนโยบายและแผนภายในวันจันทรที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

มติ กบม. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

  โดยมอบใหแตละคณะกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใหชัดเจน และ 

  นําสงกองนโยบายและแผนภายในวันจันทรท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. ขอ ๑ ใหแกไขขอความจาก “หามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง” เปน “ หามจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในมหาวิทยาลัย” 

  ๒. ขอ ๒ ใหตัดคําวา “ราชภัฏลําปาง” ออก 

  ๓. ขอ ๓ ใหตัดคําวา “ราชภัฏลําปางกอนไดรับอนุญาต” ออก 

  ๔. ขอ ๔ ใหตัดคําวา “ราชภัฏลําปาง” ออก 

  ๕. ขอ ๕ ใหตัดคําวา “ราชภัฏลําปาง” ออก 

  ๖. ขอ ๖ ใหแกไขขอความจาก “หามนักศึกษาจัดงานเลี้ยงที่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” เปน 

“หามนักศึกษาด่ืมหรือมีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชู เกียรติ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. ใหเพิ่ม “เข็มวิทยฐานะ” ในระเบียบดังกลาว 

  ๒. ควรเพิ่มคุณคาหรือมูลคาของเหรียญใหเหมาะสมและแตกตาง 

  ๓. ขอ ๕ ใหปรับลําดับตัวเลขใหม 

  ๔. ขอ ๕ ตําแหนงรองอธิการบดี ใหปรับแกใหม ดังน้ี 

   (๒) รองอธิการบดีที่ตองดูแลงานบริหาร 

   (๓) รองอธิการบดีที่ตองดูแลงานวิชาการ 

   (๕) รองอธิการบดีที่ตองดูงานงานนักศึกษา 

  ๕. ขอ ๘ ใหตัดคําวา “คือ” ออก ๑ แหง 

  ๖. ขอ ๘ (๔) บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “...ไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ บาท ...” เปน 

“...ตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...  

  โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. ใหปรับแกคํานิยาม “นักศึกษาภาคปกติ” ใหม  

  ๒. ขอ ๔.๓ ใหปรับแกตัวเลขจาก “๕๐๐” เปน “๒,๐๐๐” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา  

  สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ...  
 

 ๕.๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณาผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบและเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 ๕.๖ คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

  ผูช วยศาสตราจารยอภิ รักษ  ชัยเสนา รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา

คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งหมด

จํานวน ๕๕ หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. ใหมหาวิทยาลัยเปนผูจัดหาประธานกรรมการประเมินใหแตละหลักสูตร 

  ๒. มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการในการประหยัดงบประมาณสําหรับคาตอบแทน

คณะกรรมการฯ โดยอาจจัดหลักสูตรที่ ใกล เคียงกันไวในกลุมเดียวกัน และใหแตงต้ังบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

มติ กบม. เห็นชอบการกําหนดคาตอบแทนและมาตรการในการใชจายงบประมาณสําหรับ 

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 



๗ 

๕.๗ การทอดกฐินประจําป ๒๕๕๘ 

 อาจารยปยะ วัตถพาณิชย รองผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอให 

ที่ประชุมพิจารณาการทอดกฐินประจําป ๒๕๕๘ ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรับผิดชอบและดําเนินการเก่ียวกับ 

การทอดกฐิน ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

๕.๘ การพิจารณารูปแบบลายรถบัส 

 อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารูปแบบลายรถบัส รายละเอียดรูปแบบตามที่นําเสนอในที่ประชุม 

มต ิกบม. เห็นชอบรูปแบบลายตามแบบท่ี ๑ (พ้ืนสีขาวคาดดวยสีแดงและสีเขียว) และแบบท่ี ๔ 

(พ้ืนเนนสีเขียวคาดดวยสีแดงเล็กนอย) และใหมีการปรับตัวรูปแบบหนังสือใหเหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ัง ท่ี 

๑๒/๒๕๕๘ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
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