
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กติติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๖. อาจารย์นุสรา  แสงอร่าม ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๗.  อาจารย์เยาวเรศ ชูศิริ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๙. อาจารย์เกศนีย์ อ่ินอ้าย ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กรรมการ 
๑๑.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ  
๑๓.  อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๕. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 
๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๒ 

 

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 การเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้มีบัณฑิตลงทะเบียนประสงค์รับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยประมาณจ านวน ๕๘๐ คน 

มติ กบม. รับทราบ 

๑ .๒  ก าหนดการลงพื้ นที่ ต รวจเยี่ ยมการด า เนิ น งาน เพื่ อการพัฒ นาท้ องถิ่ น                   
และติดตามผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์                 
COVID – 19 ของจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูนของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น และติดตามผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID - 19 ของจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูนของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีใน
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางและผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเข้า
ร่วมรับ ฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบ                       
จากสถานการณ์  COVID-19 ในการนี้  จึ งขอให้ คณ บดีห รือผู้ รับ ผิ ดชอบ โครงการเตรี ยมข้ อมู ล                         
เพ่ือตอบข้อซักถามขององคมนตรีด้วย 

มติ กบม. รับทราบ 

 
 
 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๓ เมื่อพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุ มคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าป าง                   
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๒๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ – ๒๖ 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ โดยไม่มีแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม      
การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... 

อ าจ าร ย์ ด ว ง ใจ  พุ ท ธ ว งค์  ผู้ อ า น ว ย ก า รส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า                     
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การ
ขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... ตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอให้ตัด ข้อ ๖ เงินรายได้ค่าธรรมเนียม
ตามประกาศนี้ ให้งานคลัง จัดท าบัญชีแยกประเภทในชื่อบัญชี “เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การขอรับ                
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการแก้ไข
ตามข้อเสนอของที่ประชุม 

๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่ อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน                   
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคณะกรรมการหรือของผู้ปฏิบัติหน้าที่จริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... 

อ าจ าร ย์ ด ว ง ใจ  พุ ท ธ ว งค์  ผู้ อ า น ว ย ก า รส ถ าบั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า                     
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน                   



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๔ 

 

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของคณะกรรมการหรือของผู้ปฏิบัติหน้าที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอให้ตัด ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ตามประกาศนี้ ให้เบิกจ่ายจาก “เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองจริยธรรม  การวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม การขอรั บ                 
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการแก้ไข
ตามข้อเสนอของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พ งษ์ สวั สดิ์  อ านาจกิ ติ กร รองอธิการบดี ฝ่ าย วิ ชาการ                   
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒                
ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย               
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้ประเมินฯ ดังนี้ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่ม ี  ประธานกรรมการ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ ์  กรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง  กรรมการ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก  กรรมการ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต  กรรมการและเลขานุการ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๕ 

 

๔.๓ การด าเนินกิจกรรม“งานประเพณี ยี่ เป็ ง ณ  หนองหัวหงอก” ครั้ งที่  ๑๑                  
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการด าเนินกิจกรรม “งานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก” ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พ งษ์ สวั สดิ์  อ านาจกิ ติ กร รองอธิการบดี ฝ่ าย วิ ชาการ                 
เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปี การศึกษา ๒๕๖๒                           
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.๒ การจัดสร้างวัตถุมงคล ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการจัดสร้างวัตถุมงคล ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียด                  
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการจัดสร้างวัตถุมงคล ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๕.๓ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ                  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) ให้เพ่ิมหมายเหตุ รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีงบประมาณ

เบิกจ่ายเป็นศูนย ์
๒) ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้ เรียนที่

หลากหลาย ให้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ร้อยละของจ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๖ 

 

๓) ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชน
ท้องถิ่น ให้แก้ไขร้อยละผลส าเร็จเมื่อเทียบเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่  ๗ จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ             
การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ประการ              
สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย จาก “ร้อยละ ๑๐๐” เป็น “ร้อยละ ๘๔.๑๖” 

มติ กบม.  เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ .ศ . ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยราชภั ฏล าปาง ณ  สิ้ น ไตรมาสที่  ๔  โดยให้ มีการแก้ ไข                   
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนว
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... 

อาจารย์ดวงใจ พุทธวงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือร่างหลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง พ.ศ. ... 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและ
กิจการพิเศษ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  และคณะ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน                  
เตรียมความพร้อมการตรวจราชการของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๓  วันจันทร์ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๑๕/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

      (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ หัวหน้างานนิติการ  

ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

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

ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


