
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๖. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๘.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน  พัฒนิบูลย ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะ 

ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสนับสนุนการจัด 

การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย การทําวิจัย 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๑.๒ พิธีถวายพระพรและแสดงนิทรรศการผลงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดงาน 

“ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีท่ัวหลา” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๖ พรรษา

สมเด็จพระเจาอยูหั วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวัน ท่ี  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไดขอใหแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏสงผูแทนเขารวมงานดังกลาว 

แหงละ ๑ คน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดเสนอใหผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงาน

บริหารท่ัวไป เปนผูแทนเพ่ือเขารวมงานดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ของกอง

พัฒนานักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิกาบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  อาจารยเสาวรีย บุญสา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๔.๙ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ 

ครศุาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของคณะ 

ครศุาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไตรมาสท่ี 

๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได

แจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๕ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไตรมาสท่ี 

๓ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส

ท่ี ๓ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๖ โครงการเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐตุงไชย

เฉลิมพระเกียรติ” 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรม “กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐตุงไชย

เฉลิมพระเกียรติ” ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๕-๒๙ มิถุนายน และระหวางวันท่ี ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๗ โครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณี วิถีถิ่นลานนา” 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงโครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณี วิถีถ่ินลานนา” ซ่ึงจะ

จัดข้ึนในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยไดกําหนดใหแตละคณะถวายเทียนพรรษาตามวัดตางๆ ดังนี้ 

  ๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถวายวัดกลวยหลวง 

  ๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ถวายศาลาสวนสามสอ 

  ๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถวายสํานักสงฆหนองหัวหงอก 

  ๔. คณะครุศาสตร ถวายวัดศรีหมวดเกลา 
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  ๕. คณะวิทยาศาสตร ถวายวดักาดเมฆ 

  ๖. คณะวิทยาการจัดการ ถวายวัดหัวฝาย  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๘ คอบช. ประกาศรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึง คอบช. ประกาศรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนามเครือขาย

องคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) รวมท้ังสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ

มหาชน) (สพภ.) จัดทํากรอบการวิจัยเพ่ือการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยท่ีมุง

เปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  จํานวน ๒๓ กลุมเรื่อง 

ตามหนวยบริหารทุน ๕ หนวย และเผยแพรแกสาธารณะในการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัย

เพ่ือประชาชน” และ คอบช. ประกาศรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  และตองลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยผานระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (National Research Management System :NRMS) (www.nrms. 

go.th) สงเอกสารขอเสนอการวิจัย จํานวน ๑๐ ชุด ตามเง่ือนไขของประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกรอบการวิจัยท่ีเปดรับแบงตาม

หนวยบริหารทุน ประกอบดวย 

  ๑. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

   (๑) ขาว 

   (๒) ปาลมน้ํามัน 

   (๓) อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา 

   (๔) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 

   (๕) พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ) 

  (๖) สัตวเศรษฐกิจ 

  (๗) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   

  (๘) ยางพารา 

  (๙) การบริหารจัดการการทองเท่ียว 

  (๑๐) โลจิสติกส และโซอุปทาน 

  (๑๑) ออยและน้ําตาล 
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http://www.nrms/


 ๘ 

  (๑๒) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

  (๑๓) มนุษยศาสตร 

  (๑๔) ประชาคมอาเซียน 

  (๑๕) การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู 

 ๒. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

  (๑) มันสําปะหลัง 

  (๒) การคมนาคมขนสงระบบราง 

 ๓. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

  (๑) สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 

  (๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๓) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

  (๔) พลาสติกชีวภาพ 

 ๔. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 

  (๑) การแพทยและสาธารณสุข 

  (๒) วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๙ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาเพ่ือให เกิดความชัดเจนเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศูนยฝก

ประสบการณวิชาชีพธุรกิจในการบริหารจัดการเก่ียวกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยงานสิทธิประโยชน 

ไดทําหนังสือหารืองานนิติกรและผลจากการหารือกับงานนิติกร ซ่ึงงานนิติกรไดชี้แจงวาคณะกรรมการฯ  

มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีใน ๔ ดาน ประกอบดวย 

  ๑. ปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา 

  ๒. ปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง 

  ๓. ปฏิบัติหนาท่ีในการบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง 

  ๔. ปฏิบัติหนาท่ีรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสิน ลงทุนหรือใชประโยชนจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือกอใหเกิดรายได  

  สําหรับอํานาจในขอ ๔ คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการกําหนดพ้ืนท่ีการเชา และอัตรา 

คาเชา แตท้ังนี้ตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

 ๔.๒๐ โครงการจัดสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสําหรับอาจารยใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการจัดสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒๑ การสํารวจครุภัณฑ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดขอใหผูบริหาร

เรงรัดการสํารวจครุภัณฑเพ่ือนําสงงานพัสดุซ่ึงขณะนี้ไดลวงเลยกําหนดนําสงแลวแตมีบางหนวยงานยังไมได

นําสง ท้ังนี้การสํารวจดังกลาวเปนการสํารวจครุภัณฑยอนหลังเพ่ืองานพัสดุจะไดตรวจสอบและจัดทํา

รายละเอียดขอมูลและหมายเลขครุภัณฑใหถูกตองตอไป สําหรับงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี 

งบลงทุนหากหนวยงานใดตองการใหงานพัสดุเปนผูดําเนินการใหขอใหนําสงรายละเอียดใหงานพัสดุภายใน

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือ

ครุภัณฑท่ีมิใชงานกอสราง งานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาให 

ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเงินจํานวน ๑,๙๙๙,๔๖๐ บาท 

(หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันสี่รอยหกสิบบาทถวน) เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมิใชงานกอสรางงานจัดระบบ

ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเงินจํานวน  

  ๑,๙๙๙,๔๖๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันส่ีรอยหกสิบบาทถวน) เพ่ือจัดซ้ือ 

  ครุภัณฑท่ีมิใชงานกอสราง งานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินภายใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

 

 

 ๕.๒ การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

มีสาระสําคัญใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเก็บขยะและคาบริการใหมทําใหมหาวิทยาลัยมีภาระคาใชจาย

การกําจัดขยะมากข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

จัดทําประกาศท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ การพิจารณายกเวนคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาตามโครงการใน

พระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ผูช วยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร  ได เสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาตามโครงการในพระราชานุเคราะห

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการยกเวนคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาตามโครงการใน 

  พระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสนอ 

 ๕.๔ การพิจารณากําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไวแลว 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณากําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 

ท่ีเคยกําหนดไวแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบใหคณบดีหารือกับบุคลากร

สายวิชาการในสังกัดท่ีมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ือพิจารณากําหนดชื่อสาขาวิชาใหตรงกับท่ี กพอ. กําหนด 

และนําสงมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

มติ กบม. เห็นชอบมอบคณบดีดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๑ 

 

 

 ๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ราง) 

รูปแบบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง คาวัสดุ ในงานวิจัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ราง) รูปแบบ 

การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง คาวัสดุ ในงานวิจัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใหการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการให

การบริการทางวิชาการ เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซอมความเขาใจ

แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

เม่ือวันศุกรท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดเห็นชอบใหจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหการบริการทาง

วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  และ (ราง) รูปแบบการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง คาวัสดุ ในงานวิจัยตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

  การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

  และ (ราง) รูปแบบการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง คาวัสดุ ในงานวิจัย ตามพระราชบัญญัต ิ

  การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  

 ๕.๖ รายงานและขอความเห็นชอบการจัดเก็บรายไดคาบริหารจัดการพ้ืนท่ี  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณารายงานและขอความเห็นชอบการจัดเก็บรายไดคาบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ภายใตการกํากับดูแลของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหการจัดเก็บรายไดดังกลาว

เปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป  

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๒ 

โดยขอใหศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพ่ือขออนุมัตินําเงินมาใชจาย

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

มติ กบม. เห็นชอบใหการจัดเก็บรายไดคาบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคปองกันปญหายาเสพติดและ

การสรางวินัยจราจรของนักศึกษาของบริษัทวิศรา แอดเวอรไทซ่ิง จํากัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหบริษัทวิศรา แอดเวอรไทซ่ิง จํากัด จัดทําส่ือประชาสัมพันธรณรงคปองกันปญหา 

  ยาเสพติดและการสรางวินัยจราจรของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยตามเสนอ 

 ๕.๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐  

  ตามเสนอ 

 ๕.๙ การประปาสวนภูมิภาคขอเชาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือกอสรางสถานีจายน้ํา 

  ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี ไดแจงให

ท่ีประชุมทราบวาการประปาสวนภูมิภาคขอเชาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือกอสรางสถานีจายน้ําใหเรือนจํา

จังหวัดลําปางแหงใหมและจะขยายไปชุมชนโดยรอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอวาเห็นควรใหการประปาสวนภูมิภาคเชาพ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือกอสรางสถานีจายน้ํา โดยใหใชพ้ืนท่ีตามแบบท่ี ๒ และขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบวาพ้ืนท่ี

ดังกลาวไมทับเสนทางสัญจรหรือทางสาธารณะ  

มติ กบม. เห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาคเชาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือกอสรางสถานีจายน้ํา  

  โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๐/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
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