รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
สุขสมบูรณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๓. อาจารยปยะรัตน
ทองธานี
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๔. อาจารยชัยวุฒิ
โกเมศ
ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๙. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๒๑. อาจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. นายปรีชา

ไชยโย

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจั ดงาน “วั ฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร สรางโอกาสให เยาวชนพื้ นที่จั งหวัด
ลําปาง”
ประธานไดแจงใหที่ป ระชุมทราบวาจังหวัดลําปางรวมกั บมู ลนิธิเผยแพรศาสนาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มณฑลทหารบกที่ ๓๒ และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีกําหนดจัดงาน “วัฒนธรรม ศาสนา
วิ ท ยาศาสตร สร างโอกาสให เยาวชนพื้ น ที่ จั งหวั ดลํ าปาง” ในระหว างวั น ที่ ๑๐-๑๓ กั น ยายน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๖
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิท ธิส รวง รองอธิการบดีฝายกิจ การนักศึ กษาและสภา
มหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ กําหนดการรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๔
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วัส ดิ์ อํานาจกิติก ร ผูช วยอธิการบดี ดานประกั น คุ ณ ภาพ
ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งกํ าหนดการรั บการประเมิ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอก รอบ ๔
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ สรุปผลการดําเนิ นงานโครงการประชุ มวิ ชาการและนํ าเสนอผลงานวิจั ยระดั บชาติ
“ครุศาสตรวิจัย” ครั้งที่ ๔
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงสรุปผลการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย”
ครั้งที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะวิทยาศาสตร
อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะวิทยาศาสตร
อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔
๔.๖ ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะของ คณะวิทยาศาสตร
อาจารย ชั ยวุ ฒิ โกเมศ รองคณบดี คณะวิ ทยาศาสตร ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งผล
การประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ การจัดงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง’ ๖๑
อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัด
งานวิ ทยาศาสตร นิ ทั ศน ราชภั ฏลํ าปาง’ ๖๑ โดยมี กํ าหนดจัดขึ้ นระหว างวั นที่ ๑๖-๑๘ สิ งหาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท
เอ็น เอส เค แบริ่งส (ประเทศไทย) จํากัด
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท เอ็น
เอส เค แบริ่งส (ประเทศไทย) จํากัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ คา Impact ป ๒๕๖๐ วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ ประชุ มทราบถึ ง ค า Impact ป ๒๕๖๐ วารสารคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๕
๔.๑๑ ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งาน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด า น
การบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดานการบริการวิชาการ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใตโครงการศูนยเครือขายนวัตกรรม เศรษฐกิจ
สรางสรรค ดานอุตสาหกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการจั ดกิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การภายใตโครงการศู นย เครือขายนวัตกรรมเศรษฐกิ จสรางสรรค ด าน
อุตสาหกรรมเซรามิ ก มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ โครงการขั บ เคลื่ อน ภายใต โครงการยกระดั บ การศึ กษาและพั ฒ นาท องถิ่ น ตาม
พระบรมราโชบาย “หมูบานปนสุข”
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการขับเคลื่อน ภายใตโครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย “หมูบาน
ปนสุข” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอที่ประชุม
พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความตัวชี้วัดขอ ๒.๕.๑.๑ ของ
(ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรประเภทสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(สําหรับผูสอน) จาก “ผูบริหารชุดโครงการวิจัย...” เปน “ผูบริหารแผนงานวิจัย/หัวหนาชุดโครงการวิจัย
...”
มติ กบม. ๑. เห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๖
๒. มอบรองอธิการบดีฝายบริหารและนิติกรทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดของขอความ
เพื่อความถูกตอง
๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา
ผู ช วยศาสตราจารย วิยดา เหล มตระกู ล รองอธิ การบดี ฝ ายวิชาการ ได เสนอที่ ประชุ ม
พิ จารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง การทดสอบทั กษะด านภาษาอังกฤษและด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๔ ใหแกไขขอความจาก “นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร ๔ ป...”
เปน “นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๕ ป หลักสูตร ๔ ป...”
๒. ตัดขอ ๕ ออก
๓. แกไขขอความขอ ๔(๑) โดยใชขอความขอ ๕(๑) แทน
๔. แกไขขอความขอ ๔(๒) จาก “...ตามแบบขอสอบที่มหาวิทยาลัยใชในการวัดความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “...ตามกรอบมาตรฐานที่ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย”
๕. แกไขลําดับขอจาก “ขอ ๖” เปน “ขอ ๕” และจาก “ขอ ๗” เปน “ขอ ๖”
๖. แก ไขข อความข อ ข อ ๖(๑) บรรทั ดที่ ๒ จาก “...ให สถาบั นภาษา...” เป น “...ให
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา...”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การทดสอบทักษะ
ดานภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอนสําเร็จการศึกษา โดยใหมีการแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ การจัดโครงสรางของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม
พิจารณาการจัดโครงสรางของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ โดยสืบเนื่องจากผลการตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่ อวันที่ ๗ มิ ถุนายน ๒๕๖๑ คณะตรวจเยี่ยมฯ ได มีขอเสนอแนะวาเห็ นควรให ผู รับผิ ดชอบศูนยฯ เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดโครงสรางของศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการวาควร
อยู ภายใต การกํ ากั บดู แลของหน วยงานใด เพื่ อให การปฏิ บั ติ งานสามารถดํ าเนิ นไปได อย างคล องตั วและ
มีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ ประชุมร วมกันพิ จารณาและมีขอเสนอวาเห็นควรใหศูนย บริ การสนั บสนุ นนั กศึ กษา
พิการอยูภายใตการกํากับดูแลของกองพัฒนานักศึกษา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๗
มติ กบม. เห็นชอบใหศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการอยูภายใตการกํากับดูแลของกองพัฒนา
นักศึกษา
๕.๔ กําหนดการพิธีทอดผาปาสามัคคี
อาจารย ป ริ ต ต สายสี ผู อํ านวยการสํ านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม
พิจารณากําหนดการพิธีทอดผาปาสามัคคี ซึ่งจะทอดถวาย ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง ตําบลชมพู
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยสืบเนื่องจากประธานกรรมการพั ฒนาสํานักสงฆ หนองหั วหงอกรมโพธิ์ทอง
ได ขอความอนุ เคราะห มหาวิทยาลัยรวมทํ าบุญทอดผาปาสามัคคี ณ สํ านั กสงฆหนองหั วหงอกรมโพธิ์ทอง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ ป ระชุ มร วมกั น พิ จ ารณาและเห็ น ชอบให มีก ารจั ดพิ ธีทอดผาป าสามัคคี ทอดถวาย
ณ สํานั กสงฆ หนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง ตําบลชมพู อํ าเภอเมื อง จังหวัดลํ าปาง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิ กายน
๒๕๖๑
มติ กบม. เห็นชอบกําหนดจัดพิธีทอดผาปาสามัคคี ทอดถวาย ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง
ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๕.๕ ทบทวนรายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จําแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร หมวดรายจาย และรายการ
ผูช วยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิ การบดีฝายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณาทบทวนรายละเอี ยดงบประมาณรายจ าย ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จําแนกตามประเด็ นยุ ทธศาสตร หมวดรายจาย และรายการ โดยไดมีการปรับลดการจัดสรร
เงินรายไดงบกลางบางรายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบการทบทวนและการปรับลดการจัดสรรเงินรายไดงบกลางและรายละเอียด
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
หมวดรายจาย และรายการ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๒/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๙ กัน ยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ งประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๘
เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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