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สรุปรายงานการใช้ห้องประชุมVDO Conference ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1ต.ค.2562-31ม.ีค.2563)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านาล าปาง

ที่ ผู้จอง หัวข้อเร่ือง วนัเวลาจองห้อง

1 อมัราพร จนัทร์เท่ียง ประชุมการจดับุคลากรตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงายภายใน 10 มี.ค 2563 09:00 น.
2 อุมาพร เจริญธนากุล ประชุมคดัเลือกตวัแทนหวัหนา้สาขา เพ่ือเป็นคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 11 มี.ค 2563 09:00 น.
3 กิตติพงษ ์วงคก์องแกว้ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2563 (มีนาคม 2563) 27 มี.ค 2563 08:30 น.
4 กิตติพงษ ์วงคก์องแกว้ ประชุมแนวทางการพฒันากลหัสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์ มทร.ลา้นนา 11 มี.ค 2563 15:00 น.
5 ชูขวญั แสงทอง ประชุมโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 มี.ค 2563 08:30 น.
6 อุมาพร เจริญธนากุล ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังท่ี 3/2563 18 มี.ค 2563 13:00 น.
7 เฉลิมศิลป์ นนัทวงศ์ ประชุมการวางแผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 มี.ค 2563 10:00 น.
8 รัตนาภรณ์ สารภี ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ 10 มี.ค 2563 13:00 น.
9 ประทุมพร ป๋ามี ประชุมทบทวน หลกัสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดบั ปวส.และ กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาส... เพ่ิมเติม 3 มี.ค 2563 08:30 น.

10 นนัทิดา รังสรรค์ กองพฒันานกัศึกษา 3 มี.ค 2563 13:30 น.

11 ชนิกานต ์ค  าสมุทร ประชุมสรุปผลการรับสมคัร และช้ีแจงแนวทางการคดักรองนกัศึกษาโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง 4 มี.ค 2563 13:00 น.
12 สุรินทร์ ศรีจนัทร์ ประชุมเพ่ือพฒันาหลกัสูตรระบบสารสนเทศฯ ร่วมกบั ล าปาง - ตาก 26 ก.พ 2563 13:00 น.
13 ประทุมพร ป๋ามี ประชุมทบทวนราบวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดบั ปวส. 3 มี.ค 2563 08:30 น.
14 สลิลทิพย ์อ านาจพรสิริ ประชุมโครงการงานกีฬาบุคลากร 26 ก.พ 2563 10:00 น.
15 ประทุมพร ป๋ามี ประชุมหลกัสูตรหมวดวิชาแกนกลาง ระดบั ปวส. 3 มี.ค 2563 13:00 น.
16 วรัญญา กนัทะ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 24 ก.พ 2563 09:30 น.
17 สลิลทิพย ์อ านาจพรสิริ ประชุมโครงการกีฬาบุคลากร 26 ก.พ 2563 10:00 น.
18 ณิชกมล โพธ์ิแกว้ การประชุม VDO CONFERENCE ช้ีแจงโครงการสนบัสนุนทุนวิจยั HANDS-ON ประจ าปี ๒๕๖๓ วนัท่ี ๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕... เพ่ิมเติม 27 ก.พ 2563 13:00 น.
19 สลิลทิพย ์อ านาจพรสิริ ประชุมโคงการกีฬาบุคลากร 26 ก.พ 2563 10:00 น.
20 อะจิมา เปงเฟย ประชุมพิจารณาร่างประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 6 มี.ค 2563 13:00 น.
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21 สุรินทร์ ศรีจนัทร์ ประชุมเพ่ือพฒันาหลกัสูตรระบบสารสนเทศฯ ร่วมกบั ล าปาง - ตาก 24 ก.พ 2563 13:00 น.
22 วรัญญา กนัทะ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ BRIC Program คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 25 ก.พ 2563 09:00 น.
23 สุริยะ พิจารณ์ ประชุมอาจารยห์ลกัสูตร ปวส.ประมง 26 ก.พ 2563 15:00 น.
24 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 2/2563 (กุมภาพนัธ์ 63) ยา้ยห้องมาจากลีลาวดี 28 ก.พ 2563 08:30 น.
25 กญัญาภคั สุวรรณ์ การปรับปรุงหลกัสูตร(ปรับปรุง2564) การจดัท าหลกัสูตรต่อเน่ือง การติดตามงานประกนัคุณภาพฯ 26 ก.พ 2563 15:00 น.
26 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ขอเรียนเชิญประชุมเพ่ือร่วมสรุปขอ้มูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing Un... เพ่ิมเติม 21 ก.พ 2563 14:00 น.
27 สุรินทร์ ศรีจนัทร์ แนวทางการเยียวยาความเหล่ือมล ้าเงินเดือนขา้ราชการ ร้อยละ 8 และความมัง่คงทางวิชาชีพของบคุลากรในสถาบนัอ... เพ่ิมเติม 27 ก.พ 2563 13:00 น.
28 ปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ ประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 20 ก.พ 2563 08:30 น.
29 Sakchai Kantada ประชุม 20 ก.พ 2563 08:30 น.
30 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ระดบั ปวส. (หวัหนา้หลกัสูตร) 27 ก.พ 2563 08:30 น.
31 จรัสพงษ ์หีบทอง ประชุมหารือเร่ืองระบบกลอ้งวงจรปิด มทร.ลา้นนา หน่วยงาน ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 20 ก.พ 2563 10:00 น.
32 มธุรดา สุรินทร์ค  า ประชุมพิจารณานกัวิจยัดีเด่น ประจ าปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 ก.พ 2563 13:00 น.
33 จิราภรณ์ กนัทะใจ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลือนงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา 27 ก.พ 2563 13:30 น.
34 กิตติพงษ ์วงคก์องแกว้ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 2/2563 (กุมภาพนัธ์ 2563) 28 ก.พ 2563 08:30 น.
35 มธุรดา สุรินทร์ค  า ประชุมพิจารณานกัวิจยัดีเด่น ประจ าปี 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 ก.พ 2563 15:00 น.
36 อุมาพร เจริญธนากุล ประชุมคณะกรรมการสรรหาหวัหนา้สาขาวิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลา้นนา เชียงราย 19 ก.พ 2563 14:30 น.
37 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ มทร. ลา้นนา (ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยป์ระจ า, ผูอ้  าน... เพ่ิมเติม 5 มี.ค 2563 08:30 น.
38 ภรัญย ูใจบ ารุง ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจดัสอบมาตรฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้กบันกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 6 ก.พ 2563 14:30 น.
39 สุริยะ พิจารณ์ โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการแนวทางการพฒันาหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุระดบัประกาศนียบตัรวิชา... เพ่ิมเติม 13 ก.พ 2563 08:30 น.
40 เฉลิมศิลป์ นนัทวงศ์ ประชุมการวางแผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 ก.พ 2563 15:00 น.
41 มธุรดา สุรินทร์ค  า ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 ก.พ 2563 08:30 น.
42 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบติัการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง 11 ก.พ 2563 13:30 น.
43 ธญัลกัษณ์ กิตติวรเชฏฐ์ ประชุมการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร ค.อ.บ. 3 ก.พ 2563 13:00 น.
44 อุมาพร เจริญธนากุล ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังท่ี 2/2563 19 ก.พ 2563 08:30 น.
45 ณฏัฐนนัท ์ศรีวรพจน์ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2563 9 มี.ค 2563 08:30 น.
46 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เพ่ือร่างขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ว่าดว้ยคณะก... เพ่ิมเติม 29 ม.ค 2563 08:30 น.
47 เฟ่ืองฟ้า อินตา ประชุมร่วมกบัผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค ์และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 27 ม.ค 2563 08:30 น.
48 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 30 ม.ค 2563 09:00 น.
49 ณฏัฐนนัท ์ศรีวรพจน์ การประชุมหารือความร่วมมือการด าเนินงานวิจยัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกบั Tsuruoka College และบริ... เพ่ิมเติม 23 ม.ค 2563 09:00 น.
50 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมหารือการหาเงินสมทบถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 ม.ค 2563 13:00 น.
51 วรัญญา กนัทะ ประชุมผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ 12 ก.พ 2563 15:00 น.
52 สุริยะ พิจารณ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิทยาศาสตร์และโนโลย... เพ่ิมเติม 13 ก.พ 2563 08:30 น.
53 วารุณี สิทธิวงั ปรับปรุงหลกัสูตรฯคอบ 24 ม.ค 2563 09:00 น.
54 อษัฎาพร กนัทา ประชุมนกัศึกษาทุนพระราชทานฯ 12 ก.พ 2563 13:30 น.
55 กิตติพงษ ์วงคก์องแกว้ ขอเชิญประชุม และเสนอแนวทางการจดัท าหลกัสูตร 12 ก.พ 2563 15:00 น.
56 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ (ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผอ.กองการศึกษา, รองคณบดีพ้ืนท่ี) 6 ก.พ 2563 08:30 น.
57 เฟ่ืองฟ้า อินตา ขอเชิญประชุมเพ่ือหารือแนวทางการจดัการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลกัสูตร วศ.ม.คก. เพ่ือมุง่เนน้การยกระ... เพ่ิมเติม 22 ม.ค 2563 13:00 น.
58 รัตนาภรณ์ สารภี ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ KM 15 ม.ค 2563 13:00 น.
59 เฟ่ืองฟ้า อินตา ขอเชิญประชุมเพ่ือหารือแนวทางการจดัการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลกัสูตร วศ.ม.คก. เพ่ือมุง่เนน้การยกระ... เพ่ิมเติม 22 ม.ค 2563 13:00 น.
60 วฒิุชยั มณีกุล ประชุมพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 14 ม.ค 2563 08:00 น.
61 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจดัการความรู้ในองคก์ร 15 ม.ค 2563 13:00 น.
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62 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 1/2563 15 ม.ค 2563 09:00 น.
63 ณฏัฐนนัท ์ศรีวรพจน์ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2563 11 ก.พ 2563 08:30 น.
64 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ (ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย กรรมการคณาจารยป์ระจ าจากสภาวิชาการ, ผอ.กองการศึกษา, รอ... เพ่ิมเติม 6 ก.พ 2563 08:30 น.
65 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมการบริหารความเส่ียง มทร.ลา้นนา ประจ าปี 2563 13 ม.ค 2563 08:30 น.
66 นนัทิยา ตุลเตมีย์ เมืองตากน่าอยู่ 9 ม.ค 2563 10:00 น.
67 มธุรดา สุรินทร์ค  า ประชุมคณะกก.ประจ าคณะ 31 ม.ค 2563 08:30 น.
68 จิราภรณ์ กนัทะใจ ประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนงานวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา 20 ม.ค 2563 13:00 น.
69 วรัญญา กนัทะ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ คณะวิทยฯ์ 8 ม.ค 2563 15:00 น.
70 ณฏัฐนนัท ์ศรีวรพจน์ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2563 14 ม.ค 2563 09:00 น.
71 จิราภรณ์ กนัทะใจ ประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนงานวิจยัของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา 14 ม.ค 2563 13:00 น.
72 สุริยะ พิจารณ์ โครงการส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะเกษตรราชมงคล คร้ังท่ี 5 22 ม.ค 2563 14:00 น.
73 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมพิจารณาค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 10 ม.ค 2563 09:00 น.
74 วฒิุพร น ้าผ้ึง ประชุม ความรวมมือ จุฬาน่าน (รอง สมชาติ) 25 ธ.ค 2562 13:00 น.
75 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ มทร. ลา้นนา 9 ม.ค 2563 08:00 น.
76 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมอนุกรรมการวิชาการ 25 ธ.ค 2562 08:30 น.
77 มธุรดา สุรินทร์ค  า ประชุมคณะกรรมการในฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 29 ม.ค 2563 14:30 น.
78 นงนุช ตนหาญ ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ (สมคัรดว้นตนเอง) ปีการศึกษา 2563 7 ม.ค 2563 09:00 น.
79 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมอนุกรรมการเก่ียวกบัวิชาการ การส่งเสริมและพฒันางานวิจยั 25 ธ.ค 2562 08:30 น.
80 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ 9 ม.ค 2563 08:30 น.
81 นฤวร แสนสุรินทร์ ประชุมการด าเนินการศูนยภ์าษา 6 พ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2563 หมายเหตุ พ้ืนท่ีล าปาง (ห้อง 504 ชั้น 5 วิ... เพ่ิมเติม 19 ธ.ค 2562 10:00 น.
82 มธุรดา สุรินทร์ค  า ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ คร้ังท่ี 2 15 ม.ค 2563 14:30 น.
83 ณฏัฐนนัท ์ศรีวรพจน์ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2563 24 ก.พ 2563 08:30 น.
84 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมทางไกลผา่นจอภาพ (Video Conference) หวัหนา้แผนงาน (Project Manager) งบประมาณแผน่ดินและเงินรายได... เพ่ิมเติม 16 ธ.ค 2562 09:00 น.
85 ธญัลกัษณ์ กิตติวรเชฏฐ์ พิจารณาให้ความเห็นร่างประกาศและร่างระเบียบมหาวิทยาลยั 13 ธ.ค 2562 09:00 น.
86 จรรยวรรธน์ ตณัฑเ์จริญรัตน์ วฒิุจ  านงค์การจดัการเรียนการสอนโครงการ Betagro WiL TVET Academy 12 ธ.ค 2562 13:00 น.
87 ปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ ประชุมกรรมการจดัท าร่าง งานฟาร์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 16 ธ.ค 2562 13:00 น.
88 มธุรดา สุรินทร์ค  า ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 15 ม.ค 2563 14:30 น.
89 วารุณี สิทธิวงั ประชุมการแข่งขนั Teaching Academy Award 2020 11 ธ.ค 2562 10:00 น.
90 แกว้ใส โล่ห์เพช็ร ประชุมร่วมกบัคณะผูแ้ทนจาก Dehong Teachers’ College สาธารณรัฐประชาชนจีน ผา่นระบบ VDO-Conference 6 ธ.ค 2562 08:00 น.
91 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมทางไกลผา่นจอภาพ (Video conference) ทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง 6 ธ.ค 2562 09:00 น.
92 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ มทร. ลา้นนา 12 ธ.ค 2562 08:30 น.
93 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ มทร. ลา้นนา 4 ธ.ค 2562 08:30 น.
94 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมทางไกลผา่นจอภาพ (Video Conference) เร่ืองทนุนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง ร่วมกบัคณะ พ้ืนท่ีเชียงราย... เพ่ิมเติม 6 ธ.ค 2562 09:00 น.
95 ปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ ประชุมคณะกรรมการจดัท าร่างขอ้บงัคบัการบริหารและกองทุนงานฟาร์ม 3 ธ.ค 2562 13:30 น.
96 น ้าฝน สุทธิกุญชร ประชุมคณะกรรมการจดัท ารายการวิทยกุระจายเสียงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 4 ธ.ค 2562 14:00 น.
97 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมงานกีฬา (หน่วยงานกิจการนกัศึกษา) 3 ธ.ค 2562 13:30 น.
98 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมจดัท าขอ้มูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปร... เพ่ิมเติม 29 พ.ย 2562 09:00 น.
99 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ 29 พ.ย 2562 09:00 น.
100 มธุรดา สุรินทร์ค  า 28 พ.ย 2562 13:00 น.
101 ขนิฐา นุชหมอน ประชุมเปิดการตรวจสอบ กบักองคลงั (งานพสัดุ) ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12 ธ.ค 2562 08:00 น.
102 พิทกัษช์น จนัทร์พิสุ ประชุมจดัท าขอ้มูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปร... เพ่ิมเติม 28 พ.ย 2562 09:00 น.
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103 น ้าฝน สุทธิกุญชร ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัรายการวิทย ุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 4 ธ.ค 2562 14:00 น.
104 นนัทิยา ตุลเตมีย์ งานตรวจสอบภายใน 27 พ.ย 2562 09:00 น.
105 นนัทิดา รังสรรค์ ประชุมงานกีฬา ลีลาวดีเกมส์ 28 พ.ย 2562 10:00 น.
106 เอกธนชั ศรีบุญมา ประชุมคดัเลือกผูรั้บรางวลัราชมงคลสรรเสริญ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 11 ธ.ค 2562 13:00 น.
107 นนัทิดา รังสรรค์ ประชุมกีฬา 26 พ.ย 2562 10:30 น.
108 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมงานตรวจสอบภายใน 26 พ.ย 2562 09:00 น.
109 กิตติกานต ์อุทรา 25 พ.ย 2562 13:00 น.
110 นนัทิยา ตุลเตมีย์ ประชุมงานตรวจสอบภายใน 25 พ.ย 2562 09:00 น.
111 ณฏัฐนนัท ์ศรีวรพจน์ การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2562 16 ธ.ค 2562 08:30 น.
112 จรัสพงษ ์หีบทอง 26 พ.ย 2562 08:30 น.
113 วราภรณ์ ใจเทพ ประชุมสภาวิชาการ 21 พ.ย 2562 08:30 น.
114 มธุรดา สุรินทร์ค  า 20 ธ.ค 2562 08:30 น.
115 มธุรดา สุรินทร์ค  า 18 ธ.ค 2562 14:30 น.
116 นงคราญ สีไชย เพ่ิมพ้ืนท่ีล าปาง ห้องประชุมอาคารวิทยะ 84 พรรษา (504) 27 พ.ย 2562 09:00 น.
117 นงคราญ สีไชย เพ่ิมพ้ืนท่ีล าปาง ห้องประชุมอาคารวิทยะ 84 พรรษา (504) 26 พ.ย 2562 09:00 น.
118 นนัทิดา รังสรรค์ 20 พ.ย 2562 10:30 น.
119 นนัทิดา รังสรรค์ 20 พ.ย 2562 10:30 น.
120 คทัรียา ไชยนอ้ย ประชุมบุคลากรกองคลงัหารือแนวทางการจดัท าบญัชีแยกประเภท 19 พ.ย 2562 09:00 น.
121 ณฐัพรรณ งามสม ประชุมเพ่ือจดัท าแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปี 2563 12 พ.ย 2562 08:00 น.
122 อุมาพร เจริญธนากุล ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังท่ี 12/2562 18 ธ.ค 2562 08:30 น.
123 ขนิฐา นุชหมอน ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และการบริหารงานตรวจสอบภายใน ปี 63 22 พ.ย 2562 09:00 น.
124 นงคราญ สีไชย ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบปี 63 19 พ.ย 2562 09:00 น.
125 ขนิฐา นุชหมอน ประชุมเพ่ือทบทวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน ปี 63 22 พ.ย 2562 09:00 น.
126 ขนิฐา นุชหมอน ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบ ปี 63 (ต่อ) 21 พ.ย 2562 09:00 น.
127 ขนิฐา นุชหมอน ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ปี 63 18 พ.ย 2562 09:00 น.
128 ขนิฐา นุชหมอน ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ปี 63 22 พ.ย 2562 09:00 น.
129 นงคราญ สีไชย ประชุมทบทวนแผนประกนัคุณภาพภาครัฐ 21 พ.ย 2562 09:00 น.
130 อุมาพร เจริญธนากุล ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คร้ังท่ี 12/2562 18 ธ.ค 2562 08:30 น.
131 มธุรดา สุรินทร์ค  า 19 พ.ย 2562 08:30 น.
132 ธญัลกัษณ์ กิตติวรเชฏฐ์ 14 พ.ย 2562 08:30 น.
133 วารุณี สิทธิวงั 13 พ.ย 2562 08:30 น.
134 วรัญญา กนัทะ 13 พ.ย 2562 14:30 น.
135 จิรวฒัน์ แกว้รากมุข 14 พ.ย 2562 13:00 น.
136 นงคราญ สีไชย ประชุมทบทวนแผนการประกนัคุณภาพภาครัฐ 20 พ.ย 2562 09:00 น.
137 ธญัลกัษณ์ กิตติวรเชฏฐ์ ประชุมหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 พ.ย 2562 14:30 น.
138 ธญัลกัษณ์ กิตติวรเชฏฐ์ 8 พ.ย 2562 14:30 น.
139 นงคราญ สีไชย ประชุมทบทวนแผนการประกนัคุณภาพภาครัฐ 20 พ.ย 2562 09:00 น.
140 นงคราญ สีไชย ประชุมทบทวนแผนการประกนัคุณภาพภาครัฐ 19 พ.ย 2562 09:00 น.
141 นงคราญ สีไชย ประชุมทบทวนแผนการประกนัคุณภาพภาครัฐ 7 พ.ย 2562 09:00 น.
142 วฒิุพร น ้าผ้ึง ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2562 [จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 30 ท่าน] ณฏัฐน... เพ่ิมเติม 25 พ.ย 2562 08:30 น.
143 นงคราญ สีไชย ประชุมทบทวนการจดัท าแผนการประกนัคุณภาพภาครัฐ 18 พ.ย 2562 09:00 น.
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144 วฒิุพร น ้าผ้ึง ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2562 [จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 30 ... เพ่ิมเติม 29 พ.ย 2562 08:30 น.
145 วฒิุพร น ้าผ้ึง ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คร้ังท่ี 11/2562 [จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้ง... เพ่ิมเติม 20 พ.ย 2562 08:30 น.
146 วฒิุพร น ้าผ้ึง ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2562 11 พ.ย 2562 08:30 น.
147 วฒิุพร น ้าผ้ึง ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2562 7 พ.ย 2562 08:30 น.
148 ณฏัฐนนัท ์ศรีวรพจน์ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 10/2562 9 ธ.ค 2562 09:00 น.
149 อุไรพร ดาวเมฆลบั ประชุมเพ่ือขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มทร.ลา้นนา หมายเหตุ เพ่ิม ห้องประชุม ... เพ่ิมเติม 8 พ.ย 2562 13:00 น.
150 จรัสพงษ ์หีบทอง งานประชุมตอ้นรับ นศ. จีน เขา้พบ อธิการ 15 พ.ย 2562 09:30 น.
151 คทัรียา ไชยนอ้ย ประชุมหารือเก่ียวกบัการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 4 พ.ย 2562 09:00 น.
152 จรัสพงษ ์หีบทอง ประชุมพลงังาน กองพฒันาอาคารสถานท่ี 12 พ.ย 2562 13:00 น.

Last Update 06/03/2563
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