
  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ณ หองประชมุโอฬารฤทธิ ์ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรญั มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

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

ผูมาประชุม  

๑.   รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 

   บริการวิชาการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายส ี  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   วิชาการตางประเทศ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ  

๙. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๐. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

๑๑.  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๑๒.  รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักด์ิ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 

   และพลังงาน 

๑๖. อาจารยสมศักด์ิ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิต กรรมการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูมาประชุม (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยจำเนียร มีสำล ี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ  จันทรแสนตอ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครศุาสตร กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 

    สารสนเทศ  

ผูไมมาประชมุ (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอำนวยการกองกลาง  ผูชวยเลขานุการ 

๒. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางาน ผูชวยเลขานุการ 

   ประชุมและเลขานุการ 

๓. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ผูชวยเลขานุการ 

๗. นายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

๘. นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการฯ 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายบัณฑิต โบสถทอง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

๒. อาจารยเมธาวัตน  กาวิลเครือ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม            

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ  

๑.๑ ขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕ เม่ือวันที่                  

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  

ประธานไดแจงที่ประชุมทราบถึงขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย                

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังน้ี 

๑. การจางอาจารยพิเศษใหสอนเกินกวารอยละ ๕๐ ของรายวิชา จะตองผานความ

เห็นชอบจากสภาวิชาการ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีหากคณะใดจะประสงคขอจางอาจารยพิเศษ           

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ใหรีบดำเนินการ และนำเสนอตอสภาวิชาการ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓ 

 

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๖๕              

(นอกสถานที่) ระหวางวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย ควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน             

ความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงดวย  

ประธานไดกลาววาเมื่อเปรียบเทียบสาขาวิชาที่เปดสอนเหมือนกันกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแลว มีจำนวนนักศึกษามากกวามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ในการน้ีจึงขอใหคณบดีหาสาเหตุสาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาลดลง และเตรียมประเด็นการแกไข

ปญหาวาจะยุบรวมหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม โดยใหนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           

ในการประชุมครั้งตอไป เพ่ือเตรียมความพรอมกอนไปรวมอภิปรายในการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ระหวางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ                   

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๖๕ (นอกสถานที่) ระหวางวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ตามที่ ได มี การประชุมคณ ะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปาง                   

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารรมย ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร               

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

รายงานการประชุมมีจำนวน ๑๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๕ – ๒๐ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยไมมกีารแกไข 

มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ชี้แจงการจัดทำ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๕ ป                

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดแจงใหที่ประชุมวากำหนดจัดทำ (ราง) แผนปฏิบั ติราชการ ระยะ ๕ ป  พ .ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐                      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕                     



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๔ 

 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยแบงกลุมการจัดทำ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระยะ ๕ ป                

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ดังน้ี 

กลุมที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาทองถิ่น 

กลุมที่ ๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

กลุมที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University 

System) 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University 

System) มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติโครงการการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่และประเทศ            

สูอนาคต ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มอบใหมหาวิทยาลัย

ดำเนินการ เรื่อง Lifelong Learning และ Credit Bank  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๓ โครงการ “มหาวิทยาลัยสูตำบล U2T for BCG” 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาโครงการ “มหาวิทยาลัยสูตำบล U2T for BCG” มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติ              

จำนวน ๙๓ ตำบล ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๔ การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม              

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO 

BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๖๕ ดวย ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทน ระดับภาคเหนือ ประจำป ๒๕๖๕ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE 

ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ ระดับทอง ปที่ ๓ เขารวม

การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำป  ๒๕๖๕ ในการน้ี                  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดกำหนดการลงพ้ืนที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด               

เพ่ือตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ประจำป ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดลงพ้ืนที่ เพ่ือตรวจเย่ียมชมรม TO BE 

NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.                



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๕ การใหบริการประกันอุบัติเหตุกลุมนักศกึษา ปการศึกษา ๒๕๖๕   

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให         

ที่ประชุมทราบถึงการใหบริการประกันอุบัติเหตุกลุมนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษาไดรับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย ใหดำเนินการจัดหาผูใหบริการประกันอุบัติเหตุกลุม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผลการพิจารณาไดบริษัทผูใหบริการประกันอุบัติเหตุกลุม จากบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 

โดยใหความคุมครองต้ังแต วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๑ น. ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. ในอัตรา ๑๗๙ บาท/คน รวมทั้ งใหขอเสนอพิเศษใหความคุมครองแก บุคลากร                       

ของมหาวิทยาลัย คาใชจายในการรักษาพยาบาลตอครั้งไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท กรณีเสียชีวิตไดรับเงิน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ ปฏิทินการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงปฏิทินการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะนำเสนอกรอบการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ ๒๕๖๕ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔ .๗  กรอบ การ วิ จั ยและน วัตกรรม เพื่ อ การ จัดสรรทุ น วิ จั ยและน วัตกรรม                         

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

ไดแจ งใหที่ ประชุมทราบถึ งกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการจัดสรรทุน วิจัยและนวัตกรรม                         

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ ดวยสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม    

เพ่ือการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำป ๒๕๖๖ เรียบรอยแลว จึงขอประชาสัมพันธดังตอไปน้ี 

๑. ขอเชิญเขารวมการประชุมช้ีแจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัย

แหงชาติประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่ งกำหนดจัดขึ้นระหวางวันที่  ๑๒ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕                    

ณ หองประชุมจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ช้ัน ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ หรือเขารวมผานทาง

ระบบออนไลน ซึ่งผูสนใจสามารถลงทะเบียนการประชุมไดต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

๒. ขอเชิญสงขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมตามประกาศสำนักงานการวิจัย

แหงชาติ เรื่อง การเปดรับขอเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยผูสนใจสามารถสง

ขอเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผานทางระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) ไดต้ังแต

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๗.๑ 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ผูอำนวยการสถาบันวิจัย ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา            

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาไดประสานไปยังนางสุนันทา สมพงษ  ที่ปรึกษาดานการวิจัย สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.). ใหมาเปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "การพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก" ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๘ กำหนดการโครงการประเพณีเขาพรรษา 

อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงกำหนดการโครงการประเพณีเขาพรรษา ประจำป ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรม “หลอเทียนพรรษา หลอ

ศรัทธาพุทธคุณ” ในวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงอาหารทิพยธัญญา ในการน้ีจึงขอเชิญรวมทำบุญ

บูชาขี้ผึ้ง ๑๒ นักษัตร ต้ังแตบัดน้ีถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเงินปจจัยสมทบตนผาปาบริวารตนเทียน

พรรษาถวาย ณ วัดหนองหัวหงอกรมโพธ์ิทอง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๙ โครงการ “พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากงานวิจัย

เชิงพื้นที่” 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่

ประชุมทราบวาเมื่อวันที่  ๑๙ –๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดอบรมโครงการ                  

“การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากงานวิจัยเชิงพ้ืนที่” ซึ่งเปนกิจกรรมภายใต

งบกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรองศาสตราจารยชิตณรงค ศิริสถิตกุล           

และผูชวยศาสตราจารยเยาวเรศ ศิริสถิตกุล อาจารยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวิทยากร มีผูเขารวม               

เปนคณาจารยจาก ๗ คณะ ทั้งน้ีมีบทความสงเขารวมโครงการในครั้งน้ี จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ บทความ                       

มีการ Submit บทความแลวจำนวน ๑๐ บทความ รอการ Submit จำนวน ๓ บทความ และอีก ๓ บทความ

อยูระหวางการดำเนินการแกไข รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

๔.๑๐ โครงการการเคลื่อนยายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม 

(Talent Mobility) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) 

รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงโครงการการเคลื่อนยายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent 

Mobility) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดย่ืนขอเสนอ

โครงการเคลื่อนยายบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) ไดผานการพิจารณาของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมเรียบรอยแลว และไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ๙๕๕,๐๐๐ (เกาแสนหาหมื่นหา

พันบาทถวน) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดผานการพิจารณาโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ไดแก  

๑. โครงการการพัฒนาวัสดุฉนวนกันความรอนและดูดซับเสียงจากเศษวัสดุทาง

การเกษตรสูเชิงพาณิชย โดยมีผูชวยศาสตราจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล เปนหัวหนาโครงการ งบประมาณ 

๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบานถวน) 

๒. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับแบบใหมจากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษ

ผงหนัง โดยมีผูชวยศาสตราจารยปญชาน ตอกิตติกุล เปนหัวหนาโครงการ งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

(สี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ การใชซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์  

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมใหทราบวาไมควรติดต้ังซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธ์ิ ในเครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน 

และโปรแกรมที่ใชสำหรับการเรียนการสอน เชน Adobe Photoshop Adobe Premiere และออกแบบ

กราฟกตาง ๆ เปนตน ใหแจงอาจารยผูสอนวาเมื่อดาวนโหลดมาใชสำหรับการเรียนการสอนแลว ใหดำเนินการ

ถอนการติดต้ังหรือลบโปรแกรมออก ทั้ ง น้ี  ทางสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               

กำลังดำเนินการรางประกาศนโยบายในการใชซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธ์ิ เพ่ือประกาศใหทราบตอไป  

มติ  กบม . รับทราบ  โดยมอบ ให ส ำนั ก วิทยบริการและเทคโน โล ยีสารสน เทศรางป ระกาศ                 

นโยบายการใชโปรแกรมทีไ่มมีลิขสิทธิ์ 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายและมาตรการลดการใช

พลังงานไฟฟาและน้ำประปา 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายและมาตรการลดการใชพลังงานไฟฟาและ

น้ำประปา โดยสืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใชพลังงาน            

ในหนวยงานภาครัฐใหไดอยางนอยรอยละ ๒๐ โดยใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดำเนินการตามแนวทางประหยัด



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพ่ือเปนแนวทางในการประหยัด

พลังงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทางทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ใหเพ่ิมมาตรการลดการใชพลังงานไฟฟา ขอ ๑๘) การเปด-ปดไฟสนามกีฬา ใหเปนไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอใชสนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒. ขอ ๒. มาตรการใชน้ำ ใหเรียงลำดับขอ ดังน้ี  

    ๑) ปดกอกน้ำใหสนิทหลังจากใชงานแลว 

    ๒) หมั่นตรวจสอบอุปกรณประปา หากพบวามีการชำรุดใหแจงงานอาคาร

สถานที่ เพ่ือดำเนินการซอมบำรุงโดยเร็ว 

    ๓) ไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งอาหาร เศษกระดาษ เพราะจะทำใหสูญเสียน้ำจำนวน

มาก จากการกดชักโครก เพ่ือไลสิ่งของลงทอ 

    ๔) ไมทิ้งน้ำด่ืมที่ เหลือในแกวโดยไมเกิดประโยชนอันใด ควรใชรดน้ำตนไม               

ใชชำระพ้ืนผิว หรือ ใชทำความสะอาดสิ่งตาง ๆ จะเกิดประโยชนมากกวา 

    ๕) การรดน้ำตนไม  สนามหญา  ใหจัดเจาหนาที่ชวยดูแล มิใหมีการเปดน้ำทิ้งไว

นาน จนทวมนอง 
๓. ใหเพ่ิมขอ ๓. การกำกับดูแล ดังน้ี 

๑ ) ใหหั วหนาหนวยงานกำกับดูแลอาคารสถานที่ ของหนวยงานในสังกัด                                          

เพ่ือใหการดำเนินการ และปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศน้ี 

๒) กรณีที่หัวหนาหนวยงานไมสามารถสั่งการ หรือปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศน้ีได 

ใหหนวยงานแจงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการตอไป 

มติ กบม.  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายและมาตรการลดการใชพลังงาน

ไฟฟาและน้ำประปา และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๒ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง พันธกิจของมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏลำปาง พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ....

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ขอ ๓ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ควรเขียนใหสอดคลองกับแผน และควรเพ่ิมดาน

ศิลปวัฒนธรรมดวย 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

๒. ในวรรคแรกของประกาศ ใหเพ่ิมพระราชบัญญัติที่เก่ียวของกับนโยบายสำนักงาน

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมดวย 

๓. ควรทำประชาพิจารณ กอนใชประกาศฉบับน้ี 

มติ กบม.  ๑. เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. .... 

๒. มอบรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูชวยศาสตราจารย

พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ ายวางแผนและบริการวิชาการ ดำเนินการ                 

ตามขอเสนอแนะของที่ประชมุ 

๕.๓ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               

เรื่อง การจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง                      

การจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปางวาดวย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๑๑(๓) เปน “สมาชิกสบทบ ไดแก 

สมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออก”    

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               

เรื่อง การจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕.. และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ

ของที่ประชุม 

๒. มอบงานการเจาหนาที่และสวัสดิการ นำเสนอตอคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อดำเนินการตอไป              

๕.๔ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง 

หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการจาย

เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ผูรับเงิน ถาระบุช่ือผูใด ใหจายแกบุคคลที่สมาชิกระบุใหเปนผูรับเงิน และหากไมได

ระบุไว ใหคูสมรส บิดา มารดา บุตร 

๓. ใหแกไขคำวา “ทายาท” หมายความวา คูสมรส บิดา มารดา บุตร 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๔. ขอ ๖ วรรคสามใหแกไขเปน “การจายเงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพใหจาย              

จากเงินกองทุนสวัสดิการภายใน” 

๕. กรณีมีบุตรที่อายุเกิน ๓๐ ปแลว เห็นควรใหสงเฉพาะพวงหรีด และรวมทำบุญ  

เพ่ือแสดงความเสียใจ (ไมไดรับเงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพ ๕,๐๐๐ บาท) 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง 

หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕..                   

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของทีป่ระชุม 

๒. มอบงานการเจาหนาที่และสวัสดิการ นำเสนอตอคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อดำเนินการตอไป              

๕.๕ การสำรวจความตองการเครื่องหมาย (สติกเกอร) ติดยานพาหนะ 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาการสำรวจความตองการเครื่องหมาย (สติกเกอร) ติดยานพาหนะ ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการ

ไดดำเนินการสำรวจความตองการเครื่องหมาย (สติกเกอร) ติดยานพาหนะไปยังบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ      

มีผลสำรวจดังน้ี จำนวนผูที่ตอบแบบสำรวจรวม ๓๐๑ คน เปนผูพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๒๔ 

คน และพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๗๗ คน มีผูตองการเครื่องหมายติดรถยนจำนวน ๔๗๘ คัน             

และเครื่องหมายติดรถจักรยานยนตจำนวน ๒๑๗ คัน ในการน้ีจึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยวาควรดำเนินการตอไปหรือไม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบใหใชเครื่องหมาย (สติกเกอร) ติดยานพาหนะ ติดยานพาหนะของบุคลากร 

๒. กรณีบุคลากรภายนอก ใหหนวยรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบยานพาหนะเขา – 

ออก อยางเขมงวด 

มติ กบม. เห็นชอบใหใชเครือ่งหมาย (สติกเกอร) ติดยานพาหนะ และใหดำเนนิการตามขอเสนอแนะ             

ของที่ประชุม 

๕.๖ การปรับปรุงแกไข (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบั ติราชการของบุคลากร                                

ประเภทสายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให               

ที่ ป ระชุม พิจารณ า การปรับปรุงแก ไข  (ราง) แบบประเมินผลการปฏิ บั ติราชการของบุคลากร                                

ประเภทสายวิชาการ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาและ

ทบทวนภาระงานบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ               

เปนประธานกรรมการ คณบดีทุกคณะ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานและกรรมการ                    

สภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 



  

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

มติ กบม. มอบใหผูชวยเลขานุการกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการ (ราง) คำสั่งแตงต้ัง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ท บ ท ว น ภ า ร ะ ง า น บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร                    

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนำเสนออธิการบดีลงนาม 

๕.๗ ขออนุญาตใชตราสัญลักษณคณะพยาบาลศาสตร 

อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ไดเสนอให          

ที่ประชุมพิจารณาอนุญาตใหใชตราสัญลักษณคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวยตราพระราชลัญจกร

ประจำพระองครัชกาลที่ ๙ แหงวงศจักรี และดานลางของตราพระลัญจกรประจำพระองครัชกาลที่ ๙ มีริบบ้ิน

โคงสีน้ำเงิน เขียนช่ือ “คณะพยาบาลศาสตร” เปนตัวหนังสือสีขาวอยูภายในริบบ้ิน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุญาตใหใชตราสัญลักษณคณะพยาบาลศาสตร ตามเสนอ 

๕.๘ รายงานผลการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง                   

ศูนยการเรียนรูการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณารายงานผลการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง ศูนยการเรียนรูการพัฒนา

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายงานวา การลงนามบันทึกขอตกลง

ดังกลาว ยังไมสามารถดำเนินการได เน่ืองจาก ประเด็นที่องคการบริหารสวนจังหวัดลำปางกำหนดเพ่ิมเติม            

ในบันทึกขอตกลง ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยในประเด็นการใหบริการที่ไมมีคาใชจายใด ๆ          

ในการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปอยางนอย ๑ – ๑๐ ผลิตภัณฑตอปรวมระยะเวลา ๑๐ ป ซึ่งการดำเนินการ

ดังกลาวจำเปนตองมีงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได

หากมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. มหาวิทยาลัยไมมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป 

๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซื้อที่ดิน เพื่อเปนสวนสมุนไพร 

รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาใหความเห็นชอบจัดซื้อที่ดิน เพ่ือเปนสวนสมุนไพร จำนวนไมนอยกวา ๑๕ ไร ซึ่งที่ดินดังกลาว                

ติดกับแนวเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหจัดซื้อที่ดิน เพื่อเปนสวนสมุนไพร จำนวนไมนอยกวา ๑๕ ไร 

 ๒. เหน็ชอบและอนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๒ 

ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑  กำหนดการประชุมคณ ะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ไดแจงกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดประชุม

ในวันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร                

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ) (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)  (นายจตุพร จันทรมา)   

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง  

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา ไชยโย) 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


	ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
	-ไม่มี-
	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

