
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 

ระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

และสภามหาวิทยาลัย 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

และรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๖. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  

๑.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๓. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข 

 มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๒๙ “ทะเลแกวเกมส” 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ  

ครั้งท่ี ๒๙ “ทะเลแกวเกมส” ซ่ึงไดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๖-๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูในลําดับท่ี ๘ ไดรับเหรียญทอง จํานวน ๒ รางวัล เหรียญเงิน 

จํานวน ๒ รางวัล และเหรียญทองแดง จํานวน ๘ รางวัล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑.๑ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๓ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาในป ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปน

เจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ กําหนดการงานเกษตรแฟร “เอ้ืองเหนือบาน” ครั้งท่ี ๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการงานเกษตรแฟร “เอ้ืองเหนือบาน” ครั้งท่ี ๕ ซ่ึงจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๘-๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานหนาโรงยิมเนเซียม ประตูทางเขาประตู ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

มกราคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ กําหนดการโครงการอุปสมบทหมู  ๙๙๙ รูป เพ่ื อถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการโครงการอุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมีกําหนดการ ดังนี้ 

  ๑. วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พระท่ีเขารวมโครงการพรอมพระพ่ีเลี้ยง รวมจํานวน 

๓๐ รูป รับบิณฑบาต ณ หนากองพัฒนานักศึกษา เวลา ๐๗.๐๐ น. 

  ๒. วันท่ี ๑๗ และ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พระท่ีเขารวมโครงการพรอมพระพ่ีเลี้ยง  

รับบิณฑบาตเสนทางระหวางวัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามฯ ถึงสุสานไตรลักษณ 

  ๓. ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พระท่ีเขารวมโครงการ เดินทางไปรวมพิธี

สวดมนตถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การเขาช้ีแจงรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ “การสรางเสริมสุข

ภาวะองคกรแบบย่ังยืน: จากมหาวิทยาลัยแหงความสุขไปสูองคกรสุขภาวะ” จากคณะวิจัยประจํา

โครงการฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเขาชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนิน

กิจกรรมโครงการ “การสรางเสริมสุขภาวะองคกรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแหงความสุขไปสูองคกร 

สุขภาวะ” จากคณะวิจัยประจํ าโครงการฯ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยได ขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยจรัมพร โหลํายอง และนางสาวสภรต จรัสสิทธิ์ เจาหนาท่ีจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะ

องคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูนําเสนอ  

  ผูชวยศาสตราจารยจรัมพร โหลํายอง และนางสาวสภรต จรัสสิทธิ์ ไดนําเสนอและชี้แจง

รายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ “การสรางเสริมสุขภาวะองคกรแบบยั่งยืน: จาก

มหาวิทยาลัยแหงความสุขไปสูองคกรสุขภาวะ” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ และมอบใหอธิการบดีกําหนดบุคคลและหนวยงานเพ่ือรับผิดชอบ 

  ในเรื่องดังกลาว และแจงใหผูชวยศาสตราจารยจรัมพร โหลํายอง หรือนางสาวสภรต  

  จรัสสิทธิ์ ทราบเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

 ๕.๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยไดขออนุญาตท่ีประชุมใหคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นําโดยศาสตราจารยพงษศักด์ิ อังกสิทธิ์ ประธาน

คณะกรรมการฯ เปนผูนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ศาสตราจารยพงษ ศักดิ์  อังกสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนผูนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกสิ่งมุงหวัง ขอ ๗ ของคณะวิทยาการจัดการ เปนสิ่งมุงหวังของมหาวิทยาลัย 

  ๒. ปรับแกสิ่งมุงหวัง ขอ ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จาก “การสรางศูนยเรียนรู

ดานการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน” เปน “การพัฒนาศูนยการเรียนรูดานการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ

ใหเปนแหลงเรียนรูชุมชน” 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๕ 

  ๓. ปรับแกสิ่งมุงหวัง ขอ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จาก “การพัฒนาหลักสูตร

ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับความตองการ” เปน “การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท 

หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสําหรับผูสูงอายุท่ีเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน” 

  ๔. เพ่ิมสิ่งมุงหวังของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อีก ๑ ขอ โดยใชขอความ “การพัฒนา

ศูนยสงเสริมธุรกิจการอาหารและผลผลิตทางการเกษตรใหเปนแหลงบริการวิชาการและสรางรายไดใหกับ

มหาวิทยาลัย” 

  ๕. ปรับขอความตัวบงชี้การประเมินดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  ๖. จุดแข็งของสถาบันและแนวทางการพัฒนาเสริมจุดแข็งของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขอ ๔ ใหเพ่ิมขอความ “ใหไดรับการยอมรับ” ตอทาย  

มติ กบม. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๓ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑพรอมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค  

๕ ช้ัน 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการจัดซ้ือครุภัณฑพรอมติดตั้งอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค 

๕ ชั้น เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๕,๔๘๙,๗๔๕ บาท (สิบหาลานสี่แสนแปดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) 

โดยในจํานวนเงินดังกลาว มหาวิทยาลัยจะขออนุมัติจากงบประมาณเงินเหลือจาย (ลงทุน) ป ๒๕๖๐ จํานวน 

๕,๓๖๔,๓๐๐ บาท (หาลานสามแสนหกหม่ืนสี่พันสามรอยบาทถวน) และท่ีเหลืออีกจํานวน ๑๐,๑๒๕,๔๔๕ 

บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน) มหาวิทยาลัยจะดําเนินการขอความเห็นชอบ 

ใชเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดทําท่ีก้ันระหวาง

อาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค ๕ ชั้นกับหอพักนักศึกษา เนื่องจากท้ัง ๒ อาคารอยูใกลกัน 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบในหลักการโดยขออนุมัติเบิกจายจากงบประมาณเงินเหลือจาย (ลงทุน)  

   ป ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๓๖๔,๓๐๐ บาท (หาลานสามแสนหกหม่ืนส่ีพันสามรอยบาทถวน)  

   และเสนอขออนุมัติเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐,๑๒๕,๔๔๕ บาท  

   (สิบลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันส่ีรอยส่ีสิบหาบาทถวน) 

 ๒. เห็นชอบใหจัดทําท่ีกั้นระหวางอาคารเรียนบริการวิชาการและอเนกประสงค ๕ ช้ัน 

   กับหอพักนักศึกษา 
 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๕.๔ การเลือกสถานท่ีกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกสถานท่ีกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา ซ่ึงมีจุดท่ีเสนอใหคณะกรรมการ

พิจารณา ๓ จุด ดังนี้ 

  ๑. จุด A บริเวณหลังบานพักอาจารยบนดอยเลขท่ี ๖๒ 

  ๒. จุด B บริเวณทุงนาดานซายกอนทางข้ึนบานพักอาจารยบนดอย 

  ๓. จุด C บริเวณดานขวากอนทางบานพักอาจารยบนดอย 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหใชจุด A เพ่ือทําการกอสรางอาคารหอพัก

นักศึกษาโดยขอใหมหาวิทยาลัยทําประชาพิจารณอาจารยท่ีพักอาศัยบริเวณโดยรอบกอนดําเนินการ 

มติ กบม. เห็นชอบใหจุด A เปนสถานท่ีกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา โดยใหมีการดําเนินการ 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ การทบทวนอัตราการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพท 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนอัตราการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพท 

ในตําแหนงของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ โดยสืบเนื่องจากอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธาน 

สภาคณาจารยและขาราชการ ไดทําบันทึกขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยทบทวนปรับเพ่ิมอัตรา 

การเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทของตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการจากจํานวนไมเกิน  

๖๐๐ บาท เปนจํานวนไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอใหปรับเพ่ิมอัตราการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพท

เฉพาะตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการจากจํานวนไมเกิน ๖๐๐ บาท เปนจํานวนไมเกิน  

๘๐๐ บาท  

มติ กบม. เห็นชอบปรับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราการเบิกจายคาใชบริการ 

  โทรศัพท ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๗ 

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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