
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๑. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธกิารบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๒ 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

พิเศษ/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๓ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  และจํานวนผูบริจาคโลหิต กิจกรรมโครงการ “กยศ. 

รวมใจ ปนโลหิต ตอชีวิตเพ่ือนมนุษย ปท่ี ๓” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรม และจํานวนผูบริจาคโลหิต กิจกรรมโครงการ “กยศ.รวมใจ ปนโลหิต ตอชีวิตเพ่ือนมนุษย 

ปท่ี ๓”รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานการสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

ไตรมาสท่ี ๓ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงรายงานการสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ี

ประชุมทราบถึงโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินนาอยู รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 

ครั้งท่ี ๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมเห็นชอบผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในโครงการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๔ 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทองถ่ิน: การพัฒนาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูของครูผูสอน 

โรงเรียนนํารองในเขตอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง”  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ ผลการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ประจําป ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการสงเสริมการบมเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพยสินทาง

ปญญาในสถาบันอุดมศึกษาไดมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

ประจําป ๒๕๕๙   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับลําดับเลขขอใหมใหถูกตอง 

  ๒. ใหแกขอความจาก “รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา” เปน “รองอธิการบดีฝายวิชาการ” 

  ๓. ขอ ๙ ยอหนาท่ี ๒ ใหแกไขขอความจาก “...จากอาจารยประจําสาขาวิชานั้น” 

เปน “...จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตร” 

  ๔. ขอ ๑๑ ๑) ใหจัดคําวา “หรืออาจารยประจํา” ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๕ 

 ๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ใหมีการเรียกเก็บคาสมัครเขาศึกษา ครั้งละ ๓๐๐ บาท 

  ๒. จัดทําระบบการชําระเงินคาสมัคร โดยใหผานระบบออนไลนได 

  ๓. ใหมีระบบการติดตามแบบแสดงความจํานงท่ีจะศึกษาตอ 

  ๔. จัดใหมีการประชาสัมพันธโดยผานระบบครูแนะแนว การประชาสัมพันธสวนกลาง 

และการประชาสัมพันธของแตละสาขาวิชา 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา  

  สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกตาม 

  ขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒  

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ การขอเชาพ้ืนท่ีติดตั้งตูใหบริการเคานเตอรเซอรวิส “ตูเอเจเติมสบาย”  

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการขอเชาพ้ืนท่ีติดตั้งตูใหบริการเคานเตอรเซอรวิส “ตูเอเจเติมสบาย” ของบริษัท  

คราวนเทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) โดยจะติดตั้ง ๔ จุด ไดแก อาคาร ๔๕ โรงอาหารทิพยธัญญา ศาลา 

ซุมโคก และรานคากาซะลอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบการขอเชาพ้ืนท่ีติดตั้งตูใหบริการเคานเตอรเซอรวิส “ตูเอเจเติมสบาย” ของบริษัท  

  คราวนเทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) ตามเสนอ  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๖ 
 

 ๕.๕ (ราง) แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในประเด็นกลยุทธท่ี ๔ กลยุทธท่ี ๕ และกลยุทธท่ี ๑๑  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยใหมี 

  การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๖ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแหลงเงินงบประมาณบางโครงการ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาจากงบประมาณแผนดิน เปนงบประมาณรายได เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ

ดําเนินงานและการเบิกจาย  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมี 

  การปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๗ การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการบริหาร

จัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมหาวิทยาลัยขอใหแตละหนวยงานคัดแยกขยะ และ

มหาวิทยาลัยมีโครงการธนาคารขยะ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําประกาศเก่ียวกับเงินและรายไดท่ีเกิด

จากธนาคารขยะตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑  

มติ กบม. เห็นชอบการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ 

 

 ๕.๘ (ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ทอดผาปาสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๙  

  อาจารยปริตต สายสี ผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการทอดผาปา

สามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๘.๑  



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๗ 

มติ กบม. เห็นชอบ(ราง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

โครงการทอดผาปาสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๑/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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