
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ 

วันท่ี   ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน 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. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตลุาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๔/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

  ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตในการบันทึกบัญชีรายการเงินโครงการอบรมใหความรู 

ผูขอใบอนุญาตควรมอบงานคลังเปนผูบันทึกรายการเนื่องจากกองทุนพัฒนานักศึกษาเปนกองทุนท่ีรับเงิน

บริจาคเพ่ือเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาเทานั้น 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานกองทุนสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในหนวยสนับสนุนการศึกษาและกําหนดการประเมิน

คุณภาพภายในระดับสถาบัน 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพภายในหนวยสนับสนุนการศึกษาและกําหนด 

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน โดยการประเมินคุณภาพภายในหนวยสนับสนุนการศึกษา 

จะประเมินระหวางวันท่ี ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สําหรับ 

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจําประเมินระหวางวันท่ี ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๕ รายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ศูนยอบรมและการศึกษาตอเนื่อง 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการ

พิเศษ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ศูนยอบรมและการศึกษา

ตอเนื่อง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ คา Impact Factor วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงคา Impact Factor วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ รายงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๔.๑๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานจางเปนท่ีปรึกษาศึกษา/วิจัยแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

ขาวกลุมจังหวัด เพ่ือการสงออกภายใตโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร งบกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานจางเปนท่ีปรึกษาศึกษา/วิจัยแนวทางการสงเสริมและพัฒนาขาว

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

กลุมจังหวัด เพ่ือการสงออกภายใตโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร งบกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ รายงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานกองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ รายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๔.๑๙ รายงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๐ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี 

๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๒ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๓ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไตรมาสท่ี 

๔ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

 ๔.๒๔ ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๕ กําหนดการพิธีทอดผาปาสามัคคี ประจําป ๒๕๖๑ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

กําหนดการพิธีทอดผาปาสามัคคี ประจําป  ๒๕๖๑ โดยกําหนดจัดในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๖ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๗ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี 

๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

 ๔.๒๘ รายงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

รายงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๙ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๒๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๐ รายงานผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR (Exit-Exam) ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR (Exit-Exam) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๑ การจัดกิจกรรมงานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑๒ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการจัดกิจกรรมงานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๑๒ 

“ไกขาวเกมส” โดยมีกําหนดจัดระหวางวันท่ี ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๒ รายงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๓ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) ทบทวนตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร ครั้งท่ี ๑  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ ๒๐ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ทบทวนตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ครั้งท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๔ รายงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓๕ รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินและบัญชีการรับจายเงินของศูนย 

ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินและบัญชีการรับจายเงินของศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพธุรกิจ จํานวน ๓ ศูนย ประกอบดวย 

  ๑. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง 

  ๒. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา 

  ๓. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินรายไดจากการใหบริการ 

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาการแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินรายไดจากการใหบริการ 

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไดนําเสนอใหแกไขคาบริการทางวิชาการท่ีตองจายใหแกมหาวิทยาลัยจาก 

ไมนอยกวารอยละ ๒๐ เปน ไมนอยกวารอยละ ๑๐ สวนท่ีเหลือรอยละ ๑๐ ใหนําเขากองทุนของหนวยงาน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรแกไขระเบียบดังกลาวในสวนของ

อัตราสวนของรายไดในการบริการวิชาการ โดยใหปรับใหเจาของโครงการรอยละ ๗๕ นําเขาเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยรอยละ ๒๐ และนําเขากองทุนของหนวยงานรอยละ ๕  

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจางของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรกําหนดชวงระยะเวลาของอายุสัญญา

จางเปนระยะ  

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การลาและสิทธิประโยชนอ่ืนของ

ลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การลาและสิทธิประโยชนอ่ืนของลูกจางชั่วคราว 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. แกไขชื่อเรื่อง จาก “การลาและสิทธิประโยชนอ่ืนของลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ...” เปน 

“การจางและสิทธิประโยชนอ่ืนของลูกจางชัว่คราว พ.ศ. ...” 

  ๒. แกไขขอความยอหนาท่ี ๑ จากเดิม เปน “เพ่ือใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการจาง

และสิทธิประโยชนอ่ืนของลูกจางชั่วคราวใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ” 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๒ 

  ๓. ขอ ๑ แกไขขอความจาก “...การลาและสิทธิประโยชน อ่ืนของลูกจางชั่วคราว  

พ.ศ. ...” เปน “...การจางและสิทธิประโยชนอ่ืนของลูกจางชัว่คราว พ.ศ. ...” 

  ๔. ขอ ๕ บรรทัดท่ี ๒ แกไขขอความจาก “...ตามหมวด ๓ ของ” เปน “...ตามหมวด ๒ 

และ ๓ ของ” 

  ๕. ขอ ๕ บรรทัดท่ี ๓ ใหตัดขอความ “ของลูกจางชั่วคราว” ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การลาและสิทธิประโยชนอ่ืนของ 

  ลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนการสอนนักศึกษา

ตางชาติ โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับมหาวิทยาลัยเครือขาย

ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนการสอนนักศึกษาตางชาติ โครงการ 

ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับมหาวิทยาลัยเครือขายตางประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการเบิกจาย

เห็นควรใหศึกษาขอมูลและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกคาสอน ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเบิกคาตอบแทนการสอน เปนตน 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๕ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการนํารางดังกลาวเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พิจารณาเพ่ือใหขอเสนอแนะและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ  โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๓ 

 ๕.๖ การกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการกําหนดหลักเกณฑและอัตรา 

การจายเงินคาตอบแทน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จึงเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวา เห็นควรใหมีการเบิกจายคาตอบแทนดังกลาวตามเดิมท่ีเคย

ปฏิบัติมา หรือจะกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนใหม โดยไดนําประกาศคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบการพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา เห็นควรกําหนดหลักเกณฑและอัตรา 

การจายเงินคาตอบแทนใหม โดยใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ยื่นแสดงผลงาน 

ทางวิชาการประกอบการขอเบิกจายคาตอบแทน 

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๖/๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



๑๔ 

เลิกประชุม ๑๖.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
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