
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Microsoft Teams) 

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๕ 

วันพุธท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ .........................................................................................................................................................  

ท่ีประชุม  ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

 ๑.๒ .........................................................................................................................................................   

ท่ีประชุม  ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ มกราคม  ๒๕๖๕ (ผานส่ือ 

          อิเล็กทรอนิกส Microsoft Teams)  (เอกสารหมายเลข ๑ / จํานวน ๑๐ หนา)        
    

มติท่ีประชุม  :  ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  สืบเนื่องและติดตาม    

 ๓.๑ ประธานฯ :   

๑) การเตรียมจัดงานวันสถาปนา ครบรอบ ๕๐ ป มทร.ลานนา ลําปาง ป ๒๕๖๕ (ประกาศผล

การพิจารณาคัดเลือกตราสัญลักษณ (Logo) “แมวัง ๕๐ ป” (เอกสารหมายเลข ๒ / จํานวน ๑ หนา)        

มติท่ีประชุม  :  ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

 ๒) โครงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ดวยโมเดลเศรษฐกิจใหม 

มติท่ีประชุม  :  ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  เสนอใหท่ีประชุมทราบ 

๔.๑ กองบริหารทรัพยากร 

๔.๑.๑ งานคลังและพัสดุ  

๑) รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ 

๒๕๖๕  (ขอมูล ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕) (เอกสารหมายเลข ๓  /จํานวน ๘ หนา)     

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

   ๒) รายงานสรุปความประสงคใหหักเงินเดือนเพ่ือสมทบในกิจกรรมเดินการกุศล

เทิดพระเกียรติ ครั้งท่ี ๑๖ (วันพุธท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕) (เอกสารหมายเลข ๔  /จํานวน ๑ หนา)     

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

  ๔.๑.๒ งานยุทธศาสตรและบุคลากร 

   ๑) รายละเอียดการจดัสรรเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ท่ีไดรับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ จํานวนเงิน 71,919,840 บาท (เอกสารหมายเลข ๕ /จํานวน   หนา)     

   ๒) รายละเอียดการจัดสรรเงินงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ท่ีไดรับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ งบประมาณรายจาย จํานวนเงิน 16,950,650 บาท งบกลาง จํานวนเงิน 2,240,370 

บาท  (เอกสารหมายเลข ๕ /จํานวน   หนา)     

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

  

๔.๒ กองการศึกษา 

  ๔.๒.๑ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

   ๑) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน ๒ สาขา ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง  จะดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหกับ

นักศึกษาท่ีสนใจ จํานวน ๒ สาขา (เอกสารหมายเลข ๖ /จํานวน ๔ หนา)    

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................

  ๔.๒.๒ งานวิชาการ (งานประกันคุณภาพ) 

   ๑) สรุปผลประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการ (เอกสารหมายเลข ๗ /จํานวน ๓ 

หนา)     

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 



๓ 

  ๔.๒.๓ งานกิจการนักศึกษา (ศูนยวัฒนธรรมศึกษา) 

   ๑) กําหนดการจัดงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา          

ป ๒๕๖๕ ทางมทร.ลานนา ลําปาง เปนเจาภาพทอดถวาย ณ วัดม่ิงเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง ในวันเสารท่ี 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

ท่ีประชุม  ................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  เสนอเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา   

๕.๑  .......................................................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม  :  .......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
      

 ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง  อ่ืนๆ (ถามี) 

๖.๑  ...........................................................................................................................................................  

ท่ีประชุม  :  ............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................  

๖.๒  กําหนดจัดการประชุมครั้งตอไป ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ในวันพุธ ท่ี ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๕ 

ท่ีประชุม  :  ............................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
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