รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*************************
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์
สมุทธารักษ์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์สมชัย
โกศล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร
คาใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
บริการวิชาการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา
โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการต่างประเทศ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
๑๑. นางสาวฉันทาพัฒน์
สมปาน
ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
โพธิ์แพง
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กรรมการ
สารสนเทศ
๑๓. อาจารย์เสาวรีย์
บุญสา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ
อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
กรรมการ
และพลังงาน
๑๙. นายปรีชา

ไชยโย

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๑

ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการ)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์
๓. อาจารย์อัจฉริยา

สิทธิสรวง
สายสี
ครุธาโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางสาวสุปราณี
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร

จันทรมา
สีตาบุตร
วันตัน

ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
หัวหน้างานนิติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ การลงพื้น ที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะเข้ามาตรวจเยี่ยมการดาเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ จึงขอให้คณะและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเตรียมงานดังกล่าว
มติ กบม. รับทราบ
๑.๒ ต้อนรับอธิบดีกรมวิท ยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางมีเรื่องประชุมหารือ
เกี่ ย วกั บ การท าความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยทางบริ ก ารวิ ช าการ กั บ อธิ บ ดี ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม พร้ อ มด้ ว ยคณะท างาน จึ ง ขอเชิ ญ คณบดี
ผู้อานวยการสถาบัน /สานัก เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและร่วมต้อนรับ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๒

๑.๓ ความคืบหน้าของโครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการ ๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับการจัดสรร
จานวน ๙๘ คน ทั้งนี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายงานการประชุมมีจานวน ๓๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๓๘
ที่ป ระชุมรั บ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ลาปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยไม่มแี ก้ไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เรื่อง พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ งศธร ค าใจหนั ก รองอธิก ารบดีฝ่ ายวางแผนและบริก าร
วิ ช าการ ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาทบทวนมติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี เพื่อให้ การปฏิบัติดังกล่ าว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี
ในโครงการหรื อ กิจ กรรมที่ ด าเนิ น การภายหลั งวัน ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๓ ทุ กโครงการหรือกิ จกรรม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
มติ กบม. ให้ ย กเลิ ก มติ ค ณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๖๓
เรื่ อ ง พิ จ ารณาโครงการที่ จ ะขอกั น งบประมาณเหลื่ อ มปี ในโครงการหรื อ กิ จ กรรม
ที่ดาเนินการภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทุกโครงการหรือกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
และการกันเงินรายได้เหลื่อมปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
เรื่ อง การขยายระยะเวลาการเบิ กจ่ ายเงิน และการกั นเงิน รายได้ เหลื่ อมปี ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (เพิ่มเติม)
นายปรี ชา ไชยโย กรรมการและเลขานุ การ คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (เพิ่มเติม) เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางในปั จ จุ บั น มี ค วามจ าเป็ น ในการพิ จารณาข้ อกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ
รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะในระหว่ า งการประชุ ม จึ ง แต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า งานนิ ติ ก าร เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
ในคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง (เพิ่ ม เติ ม ) รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อเทิ ดทู น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ เนื่ องในวั น คล้ าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ อาคารบริการวิชาการ (ชั้น ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยมีคณะครูจากสถานศึกษาในจังหวัดลาปาง
ลาพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ และเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๔

ทั้งนี้ ได้บ รรยายแนะนาหลั กสู ตรต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงหลั กเกณฑ์การรับสมัคร
และระบบการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถาน การณ์ แ ละความต้ อ งการ
ของนั กเรียน และได้เปิ ดโอกาสให้ คณะครูซักถามแลกเปลี่ยน และเยี่ยมชมบูทประชาสัมพันธ์ห ลักสูตร
ของแต่ละคณะทีน่ าเสนอหลักสูตรต่างๆ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ กาหนดการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ งศธร ค าใจหนั ก รองอธิก ารบดีฝ่ ายวางแผนและบริก าร
วิ ช าการ ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ก าหนดการจั ด ส่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง ก าหนดส่ ง ภายในวั น พุ ธ ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๖๓ จึ ง ขอให้ ทุ ก คณะ ทุ ก หน่ ว ยงาน
เร่งดาเนินการจัดส่งตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการด าเนิ น งานภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพื่ อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ งศธร ค าใจหนั ก รองอธิก ารบดีฝ่ ายวางแผนและบริก าร
วิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ได้จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ ง ก าหนดส่ ง ในภายวั น จั น ทร์
ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมสังเคราะห์ส่งให้สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่อไป และให้หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดโครงการพระบรมราโชบาย สรุปผลการดาเนินโครงการรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้จัดนิทรรศการนาเสนอรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้เยี่ยมชมในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วย
มติ กบม. รับทราบ และนาข้อเสนอแนะไปพิจารณาดาเนินการ
๔.๗ ขออนุ เคราะห์ป ระชาสัม พั น ธ์ เรื่อง การขอใช้บ ริ การส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมให้ประชาสัมพันธ์ เรื่ อง การขอใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผู้ขอใช้บ ริการกรอกแบบฟอร์มหรือทาบันทึกข้อความขอใช้บริการทุกครั้ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินภาระงานของผู้ให้บริการ
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การกาหนดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง
การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ....
ที่ ป ระชุ มร่ วมกั นพิ จารณาและมี เสนอแนะให้ ประชุ มพิ จารณาเรื่องร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏล าปาง เรื่ อง การกาหนดภาระงานของผู้ ดารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ในครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาเนินการ
มติ กบม. ให้ประชุมพิจารณา เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การกาหนดภาระงาน
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางในครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดประชุมในวัน อังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

๖

เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น.

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)
หัวหน้างานนิติการ
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายจตุพร จันทรมา)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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๗

