
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

 ๔.๒ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ การส่ังตัดชุดครุย 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาขณะนี้ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ ไดประชาสัมพันธใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางท่ีสําเร็จการศึกษาในป ๒๕๖๐ และจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๑ ท่ีมี 

ความประสงคจะสั่งตัดชุดครุยสามารถสั่งตัดพรอมชําระเงินได ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกรอกรายละเอียดไดท่ี http://tiptanya.lpru.ac.th/Fraduate/ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ สรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ ขอมูล ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะรับนักศึกษา จํานวน ๒,๘๒๐ คน

ขณะนี้มีนักศึกษาท่ีรายงานตัว จํานวน ๙๓๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ พิธีเจริญพระพุทธมนตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

  ประธานขอเชิญผูบริหารรวมพิธีเจริญพระพุทธมนตเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ประจําป ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย สวนสามสอ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การขอเปล่ียนแปลงสีครุยวิทยฐานะ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสีครุยวิทยฐานะ ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงสีครุยวิทย-

ฐานะจากสีแสดเปนสีมวงออน 

  ๒. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงสีครุยวิทย-

ฐานะจากสีชมพูเปนสีเขียวออน  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหคณะวิทยาการจัดการกําหนดสีและ 

ชื่อยอท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

มติ กบม. เห็นชอบการขอเปล่ียนแปลงสีครุยวิทยฐานะ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

  ท่ีประชุม 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๕.๒ การสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้ 

  ๑. บุคคลท่ีจะไดรับการสนับสนุนจะตองมีความสัมพันธกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ บุตร บุตรบุญธรรม และหลาน (ลูกของลูกหรือลูกของพ่ีและนองท่ีมีสายเลือดเดียวกัน) โดยจะตองมี

หลักฐานมาประกอบการขอรับการสนับสนุน 

  ๒. ใหการสนับสนุนเปนลําดับข้ันบันไดตามลําดับความสัมพันธ เชน ๓๐% ๒๐% และ 

๑๐%     

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ราง) รูปแบบ

การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางคาวัสดุในงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให ท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 

เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ราง) รูปแบบการดําเนินการจัดซ้ือจัด

จางคาวัสดุในงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตัดขอ ๓ ใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือ 

การใหบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออก  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

   การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

   โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และใหเสนอคณะกรรมการบริหาร 

   มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

 ๒. เห็นชอบ (ราง) รูปแบบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางคาวัสดุในงานวิจัยตาม 

   พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕.๔ การขอความชวยเหลือสืบสานตอยอดคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๓๒๓๕/

๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยไตยอง 

  ประธาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอความชวยเหลือสืบสานตอยอดคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๓๒๓๕/๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยไตยอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหมีการศึกษาขอมูลและติดตามความกาวหนาเก่ียวกับการจัดตั้งและรายละเอียด

อ่ืนๆ ของโครงการดังกลาวเพ่ิมเติมจากบุคคลท่ีมีรายชื่อตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๓๒๓๕/

๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยไตยอง 

  ๒. ขอใหสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศึกษา คนควา และ

วิจัยเก่ียวกับไตยอง  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมและนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 

  มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 ๕.๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจฯ 

เกี่ยวกับพ้ืนท่ีการเชาและการปรับอัตราคาท่ีพักโรงแรมอาลัมพาง 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจฯ 

เก่ียวกับพ้ืนท่ีการเชาและการปรับอัตราคาท่ีพักโรงแรมอาลัมพาง ประกอบดวย การขอตอสัญญาเชาราน

นายสาธิต กันทะกา การปรับอัตราคาหองพักโรงแรมอาลัมพาง และการกําหนดพ้ืนท่ีการเชาและอัตรา 

คาเชาพ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีมีความรวมมือเชิงวิชาการและการฝกประสบการณ สวัสดิการ และการจัดหารายได 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

  ธุรกิจฯ เกี่ยวกับพ้ืนท่ีการเชาและการปรับอัตราคาท่ีพักโรงแรมอาลัมพางตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



๗ 

เลิกประชุม ๑๒.๑๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑  วันท่ี ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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