
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๓. อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๙.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๒๑. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒๒. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๓/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ โดยใหมีการเพ่ิมขอความ “และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใน

การประชุมครั้งตอไป” ตอทายมติระเบียบวาระท่ี ๕.๙  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๑ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

แนวปฏิบัติการดําเนินการดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความในขอ ๔.๔ บรรทัดท่ี ๑ ใน 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการดานการลด และคัดแยกขยะมูล

ฝอยในหนวยงาน จาก “...หรือมูลฝอยหรือใหเจาของ...” เปน “...หรือมูลฝอย ใหเจาของ...”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

  ลําปางดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน 

  หนวยงาน โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ สรุปผลการประชุมความรวมมือเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน และ

ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงสรุปผลการประชุมความรวมมือเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพ้ืนบานรวมสมัย 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือตอบรับจากสํานักพระราชวังวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานถวยรางวัล จํานวน ๒ ถวย สําหรับเปนถวยรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดดนตรีพ้ืนบานรวมสมัย ประเภทนักเรียน นักศึกษา อายุไมเกิน ๒๒ ป และประเภทประชาชน

ท่ัวไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดประกวดตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ การทําบุญทอดผาปาสามัคคี ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทอง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงความกาวหนาการทําบุญทอดผาปาสามัคคี ณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธิ์ทองวาขณะนี้ ไดดําเนินการ

แจกซองผาปาดังกลาวใหแกนักศึกษาหองเรียนละ ๑ ซอง สําหรับบุคลากรจะดําเนินการแจกไปใหท่ีหนวยงาน

ตนสังกัด โดยจะไดรับคนละ ๒ ซอง  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและ

แกปญหาชุมชนทองถ่ินอยางมีคุณภาพ ภายใตโครงการ “ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง” 

“ลําปาง ๔.๐” งบประมาณจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุน 

การวิจัยพัฒนาและแกปญหาชุมชนทองถ่ินอยางมีคุณภาพ ภายใตโครงการ “ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย

จังหวัดลําปาง” “ลําปาง ๔.๐” งบประมาณจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะนําเสนอ

อธิการบดีลงนามในประกาศภายในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ขอความอนุเคราะหคณบดีประชาสัมพันธ

ใหคณาจารยหรือนักวิจัยสงขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนดังกลาวตอไป 
มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน ของประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

วาศูนยวัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพมหานคร ขอเลื่อนวันในการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทียนจิน จากเดือนตุลาคม 

๒๕๖๑ เปนปลายเดือนพฤศจิกายนหรือตนเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การปรับแกโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการปรับแกโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง เปนงานในสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับแกโครงสรางการแบงสวนราชการของคณะครุศาสตร โดยใหมีการปรับแก 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ การปรับแกระเบียบกองทุนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการ

ปรับแกระเบียบกองทุนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้ 

  ๑. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

  ๒. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ๓. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ๔. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ๕. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ๖. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ๗. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ๘. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ๙. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 

  ๑๐. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการปรับแกระเบียบดังกลาวให

เหมือนกัน โดยใหเพ่ิมขอในหลักเกณฑการจายเงินของกองทุนดวยขอความ  

  “คาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานของกองทุน หรือคณะ ตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 

  คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถจางได

คราวละไมเกิน ๑ ป พรอมท้ังใหจัดทําขอตกลง(TOR) และกําหนดภาระงานของตําแหนงดังกลาว”  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น 

  ประธานได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามเสนอ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕.๔ การปรับแกโครงสรางการแบงสวนราชการของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการ

ปรับแกโครงสรางการแบงสวนราชการของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบการปรับแกโครงสรางการแบงสวนราชการของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

  ตามเสนอ  

 ๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุงการศึกษา  

พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธรักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีปะชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารงุการศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรจัดทํารางใหมโดยใหงด 

การยกเวนคาบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธรักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีปะชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา เห็นควรมอบใหรองอธิการบด ี

ฝายวิชาการศึกษาแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตางๆ อ่ืนวามีแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับ

เรื่องการการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาอยางไร และนําเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ กรอบอัตรากําลังและประมาณรายรับ-รายจายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๗  

  ประธานของถอนระเบียบวาระนี้ออก 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



๗ 

๕.๘ แนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณากําหนดแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยในปการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยจะเขา

รวมระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS ๖๒) ซ่ึงมีท้ังหมด 

๕ รอบ แตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเขารวม ๒ รอบ คือรอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ เทานั้น 

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๕/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๖๑  วันท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
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