รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
สุขสมบูรณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๕. อาจารยสยุมภู
อุนยะพันธ
ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
กรรมการ
๑๗. อาจารยขจรศักดิ์
วงศวิราช
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๒๐. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
๒. อาจารยอัจฉริยา

สายธนู
ครุธาโรจน

อธิการบดี
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
และกิจการพิเศษ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางกิ่งดาว

จันทรมา
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย ส มเกี ย รติ สายธนู อธิ ก ารบดี ประธานการประชุ ม ติ ด ภารกิ จ และได
มอบหมายให รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ประธานการประชุมแทน
รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานการประชุม กลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ รายงานผลการติ ดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของหน วยบ มเพาะวิ สาหกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหน วยบ มเพาะวิ สาหกิ จ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
โดยไมมีการแกไข
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๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลั กเกณฑ การพิ จารณาโครงการวิจัยในมนุ ษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๔ แกไของคประกอบของคณะกรรมการฯ จากเดิม เปน
“(๑) ประธานกรรมการ
(๒)รองประธานกรรมการ
(๓) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานพยาบาล สาธารณสุข อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๔) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานจิตวิทยา อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๕) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานกฎหมาย อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๖) บุ ค คลในสาขาวิ ช าชี พ ด า นพฤติ ก รรมศาสตร ด า นสั ง คมศาสตร ด า น
มนุษยศาสตร หรือดานประชากรศาสตร อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๗) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานการวิจัย สถิติ อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ
(๘) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ อยางนอยหนึ่ง
คนเปนกรรมการ
(๙) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมาจากภาคประชาสังคม อยางนอยหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(๑๐) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ
(๑๑) รองผู อํ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จํา นวนหนึ่ งหรื อ สองคนเป น
ผูชวยเลขานุการ
(๑๒) หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ”
๒. ขอ ๕ ยอหนาที่ ๓ แกไขจากเดิม เปน “ใหผูอํานวยการสถาบั นวิจัยและพัฒ นา
เสนอชื่ อ บุ ค คลตามมติ ที่ ค ณะกรรมการบริห ารงานวิ จัย และบริก ารวิช าการเห็ น ชอบ เพื่ อ แต งตั้ งเป น
กรรมการตามวรรคหนึ่ง โดยตองมีหนังสือยินยอมเขารวมเปนคณะกรรมการ และยินยอมเปดเผยชื่อ อาชีพ
และหน วยงานที่สังกัดตอสาธารณะ และการแสดงความจํานงที่จะลงชื่อในขอตกลงการรักษาความลั บ
ในกรณีที่ไดรับการแตงตั้งประกอบการพิจารณาดวย”
๓. ขอ ๕ (๔) แกไขขอความจาก “ตองพิพากษา...” เปน “ตองคําพิพากษา...”
๔. ขอ ๘ ยอหนาที่ ๑ แกไขจากขอความเดิม เปน “การประชุมคณะกรรมการ ตองมี
กรรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง และต อ งประกอบด ว ยกรรมการที่ มิ ใช บุ ค ลากรที่ สั ง กั ด ใน
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๔
มหาวิทยาลัย และกรรมการที่มาจากสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
จึงเปนองคประชุม”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา
โครงการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจํ าเดื อนเมษายน ๒๕๖๒ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ทยาลั ย ได แจ งให ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจํ าเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ กํ าหนดการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บหลั กสู ตร ป การศึกษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งกํ าหนดการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บ หลั กสู ตร ป การศึ กษา ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ กําหนดการอบรม QA Better together
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการอบรม QA Better together โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบาย
และแผน จะมี การอบรมสร างความรู ความเข าใจ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา QA Better together
“การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาที่ระบุใน มคอ.๒” ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ ห องประชุมนารีอินทนนท ชั้ น ๕ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง โดยไดรับ
เกี ยรติ จากศาสตราจารย สุ วิ มล ว องวาณิ ช เป นวิทยากร มีวัตถุประสงคเพื่ อให อาจารย ประจํ าหลั กสู ตร/
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดรับความรูความเขาใจที่ชัดเจนในการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูและสามารถ
นําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชนสูงสุดตอการเนินงานของหลักสูตร
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕
๔.๔ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนขอเสนอแผนวิจัยการเขาสูผูสูงอายุ
ในยุค ๔.๐ อยางมีคุณภาพ เพื่อคุณคาทางบริบทสังคมไทย
อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งโครงการฝกอบรมเชิงปฏิ บั ติการ เรื่อง “การเขียนขอเสนอแผนวิจัยการเขาสูผูสูงอายุในยุค ๔.๐
อยางมีคุณภาพ เพื่อคุณคาทางบริบทสังคมไทย โดยสืบเนื่องจากเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
ภายใตการสนับ สนุ นของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนิน งานภายใตวิสัยทั ศน “เป น
เครือขายบริหารจัดการงานวิจัยที่เปนเลิศ ดวยการบูรณาการองคความรูในการเสริมสรางศักยภาพและ
ความสามารถ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสวนรวม” โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อเปาหมายแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ไดสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ
ตางๆ ตามนโยบาย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติที่เนนการวิจัยในรูปแบบขอเสนอแผนวิจัย เพื่อพัฒนา
ศักยภาพขีดความสามารถในการวิจัยใหสูงขึ้น สรางฐานความรูที่มีคุณ คา สามารถประยุกตและพั ฒ นา
วิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งใหเกิดการเรียนรู สามารถตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิ ช ย แ ละสาธารณะ ตลอดจนเกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยใช ท รั พ ยากรและเครื อ ข ายอย า งมี
ประสิทธิภาพ ทุกฝายมีสวนรวมในการสรางสรรคทางเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนเครือขาย
บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จึงไดเล็งเห็นประเด็นสําคัญที่จะสามารถชวยผลักดันและสงเสริมใหเกิด
โครงการขอเสนอแผนวิจัย อีกทั้งในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนครั้งแรกที่ประชากรผูสูงอายุจะมีจํานวนมากกวา
ประชากรวัยเด็ก การเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยนี้เปนความทาทายของประเทศไทยใน
การพัฒนาระบบเพื่อรองรับ ทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการจัดสภาพแวดลอม ในการนี้ เครื อ ข า ย
บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนจึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนขอเสนอแผน
วิ จั ย การเข าสู ผู สู งอายุ ในยุ ค ๔.๐ อย า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ คุ ณ ค าทางบริบ ทสั งคมไทย ” ในวั น ที่ ๓๐-๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมอิมพีเรียลฮอลล ชั้น ๒ ณ โรงแรมอิมพี เรียล แมปง จังหวัดเชียงใหม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑) สนั บ สนุ น และส งเสริม การพั ฒ นาศั กยภาพของคณาจารย และนั ก วิ จั ย ในพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนบน ใหมีองคความรู ความเขาใจ เพิ่มพูนทักษะ เทคนิค และวิธีตางๆในการเขียนขอเสนอ
แผนวิจัย
๒) สงเสริมพัฒนาคณาจารย และนักวิจัย ในการเขียนขอเสนอแผนวิจัย และสามารถ
นําไปขอทุนวิจัยจากแหลงทุนได
๓) เป น เวที แลกเปลี่ ย นความรู และประสบการณ วิจั ย ระหว างวิท ยากร และผู เข า
อบรม ซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน และตอบรับกับยุทธศาสตร
พัฒนาประเทศของรัฐบาล
ซึ่ ง ผู ส นใจเข า รั บ การอบรมสามารถลงทะเบี ย นสมั ค รฯได ด ว ยตนเองทางเว บ ไซต
unrn.rac.oop.ac.th/unrn/register/ ตั้ งแต บั ด นี้ จนถึ งวั น ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากเต็ ม จํานวน
ระบบจะปดอัตโนมัติ โดยผูเขารวมอบรมตองเปนอาจารย นักวิจัยประจําสถาบันสังกัดของเครือขายบริหาร
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๖
การวิจัยภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๒๔ แหง โดยกําหนดใหโควตา สถาบันละ ๓ คน สําหรับ
การอบรมไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน ทางเครือขายฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาอาหารตลอดการอบรม
แตมีคามัดจําในการลงทะเบียนอบรมจํานวน ๑,๐๐๐ บาท และทางเครือขายฯ จะคืนเงินคามัดจําในวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากที่ทําพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเสร็จแลว โดยผูสนใจเขารวมการอบรม
สามารถโอนเงิน ค า มั ดจํ า ได ที่ ธ นาคารกรุงไทย สาขาถนนหว ยแกว ชื่อบั ญ ชี เครือขายบริห ารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน ป ๒๕๖๐ เลขที่บัญชี ๕๙๔-๐-๒๔๐๑๘-๐ พรอมหลักฐานการโอนเงินในเวปไซตที่สมัคร
และผูเขารับการอบรมตองเขารับการอบรมครบตามระยะเวลาที่ระบุในกําหนดการ (จํานวนทั้งสิ้น ๒ วัน)
ซึ่งผูเขารับการอบรมจะไดรับใบประกาศนียบัตร กรณีที่ทานปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางครบถวน ผูที่สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มได ที่เครือขายบริห ารการวิจั ยภาคเหนื อตอนบน คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๙๔๔๐๔๓ หรือ ๐๘๗-๖๕๖๐๑๖๐ หรืออีเมล
unrn.rac.oop.ac.th/unrn/register/ (ในวันและเวลาราชการ)
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การตรวจหรือทดสอบเพื่อคัดกรอง
หาสารเสพติด พ.ศ. ...
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การตรวจ
หรือทดสอบเพื่อคัดกรองหาสารเสพติด พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ใหแกไขคําวา “สารเสพติด” เปนคําวา “ยาเสพติด”
๒. ใหเพิ่มคําวา “ขอ” หนาลําดับหมายเลขแตละขอ
๓. ขอ ๒(๑) ใหแกไขขอความจากเดิมเปน “นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง”
๔. ตั้ ง แต ข อ ๔ เป น ต น ไป ให แ ก ไขคํ า ว า “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง” เป น
“มหาวิทยาลัย”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การตรวจหรือทดสอบ
เพื่อคัดกรองหายาเสพติด พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๗
๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาที่ชะลอ
การรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาที่ชะลอการรับนักศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชา
ที่ชะลอการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๒
ประธาน แจ งที่ ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ลํ าปาง ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๒ ซึ่ งกํ า หนดประชุ ม ในวั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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