
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๓. อาจารยณิชา      นภาพร จงกะสิกิจ ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๕. นายวีระชัย รินดวงดี ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๖.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๗.  อาจารยเสาวรีย  บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การว่ิง “กาวคนละกาว เพ่ือ ๗ โรงพยาบาล ภาคเหนือ”   

  ประธานไดแจ งให ท่ี ประชุมทราบวาในช วงคํ่ าของวัน ท่ี  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  

นายอาทิวราห คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ซ่ึงจัดโครงการวิ่งกาวคนละกาว เพ่ือ ๗ โรงพยาบาลภาคเหนือ 

(เสนทางจากจังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแพร จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดเชียงใหม) จะแวะพักและ

จัดกิจกรรมท่ีลานอเนกประสงคหนาอาคาร ๑ และจะเริ่มวิ่งออกจากมหาวิทยาลัยในชวงเชาของวันท่ี ๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒    

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๒ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาระหวางวันท่ี ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไดมี 

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมจั งหวัดภาคเหนือ ครั้ ง ท่ี  ๓๒ “กาสะลองคําเกมส”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยจะมีพิธีปดในวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ซ่ึงขณะนี้สรุปผลการแขงขัน

รวมเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อยูในลําดับท่ี ๕  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๙/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๙/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชวงเวลานอก

เวลาราชการ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอมูลสถิติการเขาใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชวงเวลานอกเวลาราชการ ระหวางเวลา ๑๖.๓๐ น.-๒๐.๐๐ น. ตั้งแตวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ แผนงานวิจัย “การยกระดับศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค  

การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบนฐานพัฒนาอัตลักษณทองถิ่น เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU) 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

แผนงานวิจัย “การยกระดับศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค การพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบนฐาน

พัฒนาอัตลักษณทองถ่ิน เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี (CBT-RU) ซ่ึงเปนแผนงานวิจัยท่ีไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน ๒๐ ลานบาท ในปท่ี ๑ เพ่ือนํารอง

การบูรณาการการดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๓๘ แหง ทําการ kick off เม่ือวันท่ี ๖-๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับ 

มหาวิทยาลัยไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก ๗ แหง เสนอชุดโครงการวิจัยภายใตชื่อเรื่อง โครงการวิจัย

การทองเท่ียวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคบนฐานอัตลักษณพ้ืนถ่ินกับภาคี เครือขาย กลุมจังหวัดภาคเหนือ 

โดยมีผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนประธานเครือขายผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เปนผูรับทุนระดับภาคเหนือ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 
 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ สรุปผลการสงขอเสนอโครงการวิจัยดาน วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

ประจําปงบประมาณแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง 
สรุปผลการสงขอเสนอโครงการวิจัยดาน วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจําปงบประมาณ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยผลการสงขอเสนอโครงการวิจัยดังกลาวมีนักวิจัยสงขอเสนอ จํานวน  

๑๙ แผนงาน ๓ โครงการเดี่ยว รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ เปนเงินจํานวน ๒๐๘,๙๕๘,๘๔๗  บาท  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 ๔ 

(สองรอยแปดลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันแปดรอยสี่สิบเจ็ดลานบาท) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ ประกาศผลคา Thai Journal Impact Factors ป  ๒๕๖๑  ของวารสารดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ประกาศผลคา Thai Journal Impact Factors ป ๒๕๖๑ ของวารสารดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางลําปาง ซ่ึงมีคา Thai Journal Impact Factors ป ๒๕๖๑ คือ ๐.๒๙๔ 

คาเฉลี่ย ๓ ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เทากับ ๐.๑๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๔.๑ 

  ท่ีประชุมขอใหมีการตรวจสอบประกาศผลดังกลาวอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ การรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในปการศึกษา ๒๕๖๓ ขอมูล ณ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผูสมัครจํานวน 

๑,๐๑๕ คน ชําระเงินแลวจํานวน ๕๐๐ คน 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ กําหนดการรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ

ทอดพระเนตรการทอผาทองถ่ิน และผลิตภัณฑทองถ่ินภาคเหนือ ณ สถาบันผาทอมือหริภุญชัย ตําบลตนธง 

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ในวันจันทรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (เปนการสวนพระองค) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ การประชุมวิชาการระดับชาติ “พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา 

วิถีไทย วิถีอาเซียน” 

  รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดย

สาขาวิชาภาษาไทย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิในหัวขอ “พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรม และ

คติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน” ณ อาคารบริการวิชาการ  

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เลือกกลุม ๓ การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based and Community) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา เห็นควรใหนําตัวชี้วัดบางตัวท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาชาติไปเปนเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบตามเสนอ 

 ๕.๒ การขออนุมัติผอนผันคาบํารุงการศึกษา ยกเวนคาคืนสภาพและคาปรับคาบํารุง

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

การขออนุมัติผอนผันคาบํารุงการศึกษา ยกเวนคาคืนสภาพและคาปรับคาบํารุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ จํานวน ๒ คน  

ซ่ึงนักศึกษาดังกลาว ไดรับทุนการศึกษาจากโครงการศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) 

โดยขณะนี้ทางหลักสูตรไดดําเนินการเบิกเงินจากโครงการดังกลาวแลว และอยูระหวางรอการโอนเงิน  

ซ่ึงอาจไมทันกําหนดการชําระเงินบํารุงการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา เห็นควรจัดทําประกาศขยายการชําระเงิน

บํารุงการศึกษาเฉพาะนักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาโครงการดังกลาว 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม  

 ๕.๓ การขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรปการศึกษา 

๒๕๖๒ จํานวน ๓ หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปการศึกษา  

  ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 



 ๖ 

 ๕.๔ ขออนุญาตยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาอนุญาตยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เนื่องจากระบบบัญชี

ของกองทุนดังกลาวไมมีความเคลื่อนไหว และขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถปฏิบัติงานดานบัญชีของ

กองทุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาการยุบกองทุนฯ ขอใหเพ่ิมขอมูลการรายงานงบกองทุน ณ วันท่ีปดบัญชี และใหดําเนินการตาม

ความขอ ๑๕ และขอ ๑๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ กบม. เห็นชอบใหยุบกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑/๒๕๖๓ 

  ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ .๐๐ น .  

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๒ การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประธานขอใหผูบริหารหนวยงานติดตาม ตรวจสอบ และกํากับการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยเฉพาะการเบิกจายเก่ียวกับครุภัณฑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๖.๓ การกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับ

หลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ประธานขอใหทุกคณะรายงานผลการกํากับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Im-

provement Plan) ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๗ 

เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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