
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

วันพุธที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๑.  นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๓.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
 
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการ) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร จันทรมา ผู้อ านวยการกองกลาง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.  ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย           
และนวัตกรรม 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเข้ามาตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการตามพระบรมราโชบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ จึงขอให้คณะและหน่วยงาน                 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการเตรียมงานดังกล่าว 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีเรื่องประชุมหารือ
เกี่ยวกับการท าความร่วมมือเครือข่ายทางบริการวิชาการ กับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ                    
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วยคณะท างาน จึงขอเชิญคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือและร่วมต้อนรับ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓               
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ๓ 

 

 ๑.๓ ความคืบหน้าของโครงการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับการจัดสรร
จ านวน ๙๘ คน ทั้งนี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                    
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓ เมื่อศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๓๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๓๘  

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยไม่มีแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓           
เรื่อง พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี  เพ่ือให้การปฏิบัติดังกล่าว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี              
ในโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทุกโครงการหรือกิจกรรม 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ  กบม. ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓                
เรื่อง พิจารณาโครงการที่จะขอกันงบประมาณเหลื่อมปี ในโครงการหรือกิจกรรม                    
ที่ด าเนินการภายหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทุกโครงการหรือกิจกรรม 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
และการกันเงินรายได้เหลื่อมปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบถึ งประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง                         
เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินและการกันเงินรายได้เหลื่อมปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๒ ค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แต่ งตั้ งผู้ ช่ วยเลขานุ การ                 
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพิ่มเติม)  

นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ได้แจ้ งให้ที่ประชุมทราบถึงค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แต่งตั้ งผู้ ช่ วยเลขานุการ                 
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพ่ิมเติม) เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในปัจจุบันมีความจ าเป็นในการพิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ          
รวมถึงข้อเสนอแนะในระหว่างการประชุม จึงแต่งตั้ งหั วหน้างานนิติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ                
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพ่ิมเติม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                
การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  

๔.๓ การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้าย            
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ อาคารบริการวิชาการ (ชั้น ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยมีคณะครูจากสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง 
ล าพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ และเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ๕ 

 

ทั้งนี้ ได้บรรยายแนะน าหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การรับสมัคร               
และระบบการรับสมัครนักศึกษา ที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ                  
ของนักเรียน และได้เปิดโอกาสให้คณะครูซักถามแลกเปลี่ยน และเยี่ยมชมบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร         
ของแต่ละคณะทีน่ าเสนอหลักสูตรต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ ก าหนดการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดส่งภายในวันพุธที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอให้ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน                  
เร่งด าเนินการจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ได้จัดส่งบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดส่งในภายวันจันทร์             
ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมสังเคราะห์ส่งให้ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ต่อไป และให้หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดโครงการพระบรมราโชบาย สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน             
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้จัดนิทรรศการน าเสนอรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้เยี่ยมชมในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วย 

มติ กบม. รบัทราบ และน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

๔.๗ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมให้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มหรือท าบันทึกข้อความขอใช้บริการทุกครั้ง     
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินภาระงานของผู้ให้บริการ 

มติ กบม. รับทราบ  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง 
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. .... 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีเสนอแนะให้ประชุมพิจารณาเรื่องร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ในครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการ 

มติ กบม. ให้ประชุมพิจารณา เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดภาระงาน 
ของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓                    
โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.                   
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันพุธที ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ๗ 

เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายจตุพร  จันทรมา)  (นายปรีชา  ไชยโย)  
ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


