
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๔.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
๖. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตรีะพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๘. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๙. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๗. อาจารยวุฒริัตน พัฒนิบลูย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจจําเปนหรือติดราชการ) 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

  ในปนี้จํานวนบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรมีจํานวนนอย ขอใหแตละคณะ
พิจารณาพัฒนาหลักสตูร โดยเฉพาะหลักสูตรที่นักศึกษามีจํานวนนอย ซึ่งควรรวมกันพัฒนาหลักสตูรเพื่อให
เกิดหลักสูตรใหม ๆ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  ขณะนี้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลวมีจํานวน ๒๗ หลักสูตร   

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๓ แจงผลการพิจารณางบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ เรียบรอยแลว 
โดยมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เปนจํานวนเงิน 
๔๐๙,๐๓๓,๙๐๐ บาท 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

  ขอใหคณะและกองพัฒนานักศึกษาไดมีการประสานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาแตละคณะ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 
การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  
  โดยไมมีการแกไข 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

๓

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ สรุปผลงานวิจัยที่เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิประจําป ๒๕๕๖ 
“The Wisdom for Social Development: พลังปญญาพัฒนาสังคม” 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลงานวิจัยที่เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป ๒๕๕๖ 
“The Wisdom for Social Development: พลังปญญาพัฒนาสังคม” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
ระหวางวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 

 ๔.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา ปการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและมหาวิทยาลัย
เปดยูนนาน  

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและมหาวิทยาลัยเปด
ยูนนาน ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเปนความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

๔

หลักสูตรภาษาไทย แบบ ๓+๒ และความรวมมือในการจัดตั้งศูนยฝกอบรมภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการตางประเทศ การเขารวมคัดเลือกนักเรียนที่โรงเรียน 
คุนหมิงอูหัวเพื่อมาศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเขารวมคัดเลือกนักเรียนที่โรงเรียนคุนหมิงอูหัวเพื่อมาศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยระยะสั้น ปการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมคุนหมิง 
จํานวน ๓๐ คน เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “๑๘๐ ป  สายสัมพันธ ไทย-อเมริกัน” รวมกับ 
สถานเอกอัคราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทย 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “๑๘๐ ป สายสัมพันธไทย-อเมริกัน” ซึ่งฝายวิเทศสัมพันธ
รวมกับสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจําประเทศไทยจะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “๑๘๐ ป สายสัมพันธ
ไทย-อเมริกัน” ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 

 ๔.๗ การจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กับเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําขอตกลงความรวมมือดาน 
บริการวิชาการและการวิจัยกับเทศบาลตําบลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะสงเสรมิและสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจยั ตลอดทั้งดานอื่น ๆ 
และเทศบาลตําบลปาตันนาครัวจะเปนผูใหการสนับสนนุและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิชาการ
และการวิจัย 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัดอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน ๓ รอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

๕

 ๔.๙ การสัมมนาทางวิชาการ “ลําปางศึกษา ครั้งที่ ๓: เมื่อโลกเกาและโลกใหมบรรจบกัน” 
  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการสัมมนาทางวิชาการ “ลําปางศึกษา ครั้งที่ ๓: เมื่อโลกเกาและโลกใหม 
บรรจบกัน” ระหวางวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารรมย ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๐ งานสานศิลปถิ่นมนุษย ครั้งที่ ๓ ป ๒๕๕๖ 
  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรปละสังคมศาสตร  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัดงานสานศิลปถิ่นมนุษย ครั้งที่  ๓ ป  ๒๕๕๖ ระหวางวันที่  ๒๕-๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๑ สรุปรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๖ (ไตรมาสที่  ๓) ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปรายงานการใชจายงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๖ (ไตรมาสที่ ๓) ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ  
 ๔.๑๒ กําหนดการพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูชาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 
  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําหนดจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูชาง 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๓ กําหนดการจัดกิจกรรม “การประกวดเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา” 
  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดกิจกรรม “การประกวดเทียนพรรษา และพิธีถวายเทียนพรรษา” ในวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๑๔ รายงานผลการเขาอบรมหลักสูตร “GFMIS” สําหรับผูบริหาร 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ผลการเขาอบรมหลักสูตร “GFMIS” สําหรับผูบริหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

๖

 ๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรพิจารณาทบทวนและปรับยุบรวม
ระเบียบทั้งสองฉบับใหเหลือเพียงฉบับเดียว 
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา 
  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยใหมีการทบทวนและปรับ 
  รวมระเบียบทั้งสองฉบับใหเหลือเพียงฉบับเดียว 
 
 
 
 

 ๕.๒ โครงการจัดตั้ง “ศูนยบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนรูสูชุมชนทองถิ่น”  

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้ง “ศูนยบริการวิชาการและพัฒนาการ
เรียนรูสูชุมชนทองถิ่น” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
มติ กบม. เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการและพัฒนาการเรียนรูสูชุมชนทองถิ่นตามเสนอ 
 

 ๕.๓ การดําเนินการจัดหาชุดปฏิบัติราชการสําหรับรับรองงานพิธีการ (ชุดเบรเซอร) ของ
มหาวิทยาลัย  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
การดําเนินการจัดหาชุดปฏิบัติราชการสําหรับรับรองงานพิธีการ (ชุดเบรเซอร) ของมหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่อง
จากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ไดมีมติใหจัดสวัสดิการแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ โดยอนุมัติให
จัดหาชุดปฏิบัติราชการสําหรับรับรองงานพิธีการของมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติงบประมาณสําหรับตัดเครื่องแบบ
คนละ ๒,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๒   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบ สี 
และเนื้อผา ประกอบดวย 
  ๑. รองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนประธานกรรมการ 
  ๒. รองอธิการบดีทุกทาน  เปนกรรมการ 
  ๓. ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  เปนกรรมการ 
  ๔. คณบดีคณะครุศาสตร  เปนกรรมการ  
  ๕. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการดําเนินการจัดหาชุดปฏิบัติราชการสําหรับรับรองงานพิธีการ (ชุดเบรเซอร)  
   ของมหาวิทยาลัยตามเสนอ 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบ สี และเน้ือผา ประกอบดวย 
  (๑) รองอธิการบดีฝายบริหาร   เปนประธานกรรมการ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันที่  ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

๗

  (๒) รองอธิการบดีทุกทาน   เปนกรรมการ 
  (๓) ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ   เปนกรรมการ 
  (๔) คณบดีคณะครุศาสตร   เปนกรรมการ  
  (๕) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๘/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๔.๐๐ น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชมุและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  
 ผูตรวจรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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