
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา  รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๗. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการ 

๑๕ ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมม-ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี  

๑๒/๒๕๕๘ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๘ 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ค ร้ังท่ี  

๑๓/๒๕๕๘ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๓ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มขอความ “โดยใหมี

การศึกษาขอมูลดานงบประมาณเพิ่มเติม” 

  ๒. หนาที่ ๓ บรรทัดที่ ๒ มติ กบม. ใหเพิ่มขอความ “ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ ตัวอยางเข็มเชิดชูเกียรติ 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เสนอใหที่ประชุม

พิจารณาตัวอยางเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งมี ๒ แบบ คือ เข็มสําหรับมอบใหบัณฑิตและเข็มสําหรับมอบใหผูทํา

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

คุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ตาม (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชู

เกียรติ พ.ศ. ...  

มติ กบม. เห็นชอบรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรติตามตัวอยางท่ีนําเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ สรุปกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบถึงสรุปกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีเงินคงเหลือในกองทุนดังกลาว จํานวน 

๑๐,๗๐๖,๙๑๖.๙๐ บาท (สิบลานเจ็ดแสนหกพันเการอยสิบหกบาทเกาสิบสตางค) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ สรุปจํานวนผูเขารวมงานโครงการถายทอดงานศิลป กับศิลปนแหงชาติ : ศิลปน

แหงชาติสัญจร ๒๕๕๙  

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงสรุปจํานวนผู เขารวมงานโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ: ศิลปนแหงชาติสัญจร ๒๕๕๙ 

ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีผูเขารวมงานโครงการฯ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

จํานวน ๒,๙๕๙ คน และในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๗๔๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

  ในการน้ี อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบเพิ่ม เติมวาหลังจากโครงการดังกลาวเส ร็จสิ้นศิลปนแหงชาติไดมอบผลงานใหแก

มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยชามเซรามิคจํานวน ๓ ใบ ภาพวาด จํานวน ๓ ชิ้น โดยจะเก็บไวที่ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สําหรับตูจัดแสดงผลงานจากการจัดโครงการไดเก็บไวที่หอประชุมใหญ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ สรุปปจจัยรวมบริจาคพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ 

จังหวัดลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงสรุปปจจัยรวมบริจาคพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๙,๕๘๘ บาท รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

 ๔.๔ แบบแสดงความจํานงเปนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผูบริหาร

แสดงความจํานงเปนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ กําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทําเคร่ืองประกอบพิธีกรรมพ้ืนบานลานนา 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทําเคร่ืองประกอบพิธีกรรมพื้นบานลานนา โดยมีกลุมเปาหมายคือ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ โครงการอบรมศาสนพิธี: ประเพณี ๑๒ เดือน ฮีตฮอยคนเมืองลานนา 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงโครงการอบรมศาสนพิธี : ประเพณี ๑๒ เดือน ฮีตฮอยคนเมืองลานนา โดยมีกลุมเปาหมายคือพระสงฆ 

ครู อาจารย  และบุคคลทั่วไปที่ เกี่ยวของกับงานพิธีการ ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   

ณ หองประชุมเวียงละกอน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ กําหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจร “นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิต 

ตอนรับปใหม” 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดการโครงการวัฒนธรรมสัญจร “นมัสการพระธาตุศักด์ิสิทธิ์  เสริมมงคลชีวิต ตอนรับป ใหม”  

ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหมีการนมัสการและเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพ 

ราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยคํา และวัดตนเกวน จึงขอเรียนเชิญผูบริหารเขารวมงานดังกลาว รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 ๔.๘ กําหนดการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ สํานัก สถาบัน และ

มหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

กําหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การบรรยายพิเศษโครงการวิทยากรของสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํา

ประเทศไทย (Embassy Speakers Program) หัวขอ US Election 2016 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงการบรรยายพิเศษโครงการวิทยากรของสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 

(Embassy Speakers Program) หัวขอ US Election 2016 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ แบบสํารวจขอมูลอาจารยท่ีประสงคศึกษาตอระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree) 

และการศึกษาวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Program) ในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงแบบสํารวจขอมูลอาจารยที่ประสงคศึกษาตอระดับปริญญาเอก (Doctoral Degree) และการศึกษา

วิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Program) ในมหาวิทยาลัยตางประเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ สรุปผลการแขงขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ คร้ังท่ี ๙ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงสรุปผลการแขงขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  

คร้ังที่ ๙ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



๖ 

๔.๑๒ สรุปผลการเขารวมกิจกรรมการประชุมนักศึกษาจีนภาคเหนือ เร่ือง การรักษา 

ความปลอดภัย และงานเลี้ยงฉลองครบรอบ ๔๐ ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน 

 อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงสรุปผลการเขารวมกิจกรรมการประชุมนักศึกษาจีนภาคเหนือ เร่ือง การรักษาความปลอดภัย และ

งานเลี้ยงฉลองครบรอบ ๔๐ ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๓ รายงานสถานะงบกระตุนเศรษฐกิจ 

 อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงรายงานสถานะงบกระตุนเศรษฐกิจ จํานวนเงินงบประมาณ ๑๔,๐๐๑,๘๐๐ บาท ๑๗ รายการ และ

จํานวนเงินงบประมาณ ๑๓,๓๙๘,๙๐๐ บาท ๒๐ รายการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๓.๑   

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๔ การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน 

 อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวาขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๕ กําหนดวันถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและ 

การสอนแดพระเทพปริยัติมงคล 

 ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดวันถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาหลักสูตรและการสอนแดพระเทพปริยัติ-

มงคล ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดจองคํา อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

 ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังน้ี 

๑. ใหปรับเรียงลําดับเลขขอใหม 

๒. ขอ ๒ ใหแกไขจาก “ปการศึกษา ๒๕๕๘” เปน “ปการศึกษา ๒๕๕๙” 

๓. ขอ ๒๕ ใหแกไขคําจาก “อาจารยผูสอน” เปน อาจารยประจําวิชา” 

๔. ขอ ๒๖ (ง) ใหตัดขอความ “หรือลงทะเบียนซ้ํา” ออก 

๕. ขอ ๒๖ (ฐ)(๒) ใหเพิ่มรายละเอียดกรณีลงทะเบียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับคะแนน F 

โดยหากเปนรายวิชาบังคับใหปรากฏระดับคะแนน F ในแสดงผลการเรียน แตหากเปนรายวิชาเลือกใหปรากฏ

ระดับคะแนนที่ไดแทนระดับคะแนน F 

๖. ขอใหฝายวิชาการจัดใหมีระบบตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ัง ท่ี 

๑/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดประชุมใน 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



๘ 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๔/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
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