
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน 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 ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. อาจารยสยุมภู อุนยะพันธ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๗.  อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี ประธานการประชุม ติดภารกิจ และได

มอบหมายใหรองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

ปฏิบัติหนาท่ีประธานการประชุมแทน 

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานการประชุม กลาว

เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัย

ในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๔ แกไของคประกอบของคณะกรรมการฯ จากเดิม เปน 

   “(๑) ประธานกรรมการ  

     (๒)รองประธานกรรมการ  

     (๓) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานพยาบาล สาธารณสุข อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ 

     (๔) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานจิตวิทยา อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ 

     (๕) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานกฎหมาย อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ 

     (๖) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานพฤติกรรมศาสตร ดานสังคมศาสตร ดาน

มนุษยศาสตร หรือดานประชากรศาสตร อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ 

     (๗) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานการวิจัย สถิติ อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ 

     (๘) บุคคลในสาขาวิชาชีพดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ อยางนอยหนึ่ง

คนเปนกรรมการ 

     (๙) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงมาจากภาคประชาสังคม อยางนอยหนึ่งคน

เปนกรรมการ 

     (๑๐) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ 

     (๑๑) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนหนึ่งหรือสองคนเปน

ผูชวยเลขานุการ 

     (๑๒) หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ” 

  ๒. ขอ ๕ ยอหนาท่ี ๓ แกไขจากเดิม เปน “ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เสนอชื่อบุคคลตามมติท่ีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการเห็นชอบ เพ่ือแตงตั้งเปน

กรรมการตามวรรคหนึ่ง โดยตองมีหนังสือยินยอมเขารวมเปนคณะกรรมการ และยินยอมเปดเผยชื่อ อาชีพ 

และหนวยงานท่ีสังกัดตอสาธารณะ และการแสดงความจํานงท่ีจะลงชื่อในขอตกลงการรักษาความลับ  

ในกรณีท่ีไดรับการแตงตั้งประกอบการพิจารณาดวย” 

  ๓. ขอ ๕ (๔) แกไขขอความจาก “ตองพิพากษา...” เปน “ตองคําพิพากษา...” 

  ๔. ขอ ๘ ยอหนาท่ี ๑ แกไขจากขอความเดิม เปน “การประชุมคณะกรรมการ ตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ งและตองประกอบดวยกรรมการท่ีมิใชบุคลากรท่ีสังกัดใน

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

มหาวิทยาลัย และกรรมการท่ีมาจากสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

จึงเปนองคประชุม” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา 

  โครงการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ของ 

กองพัฒนานักศึกษา 

  ผูช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือน

เมษายน ๒๕๖๒ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ กําหนดการอบรม QA Better together 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการอบรม QA Better together โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบาย

และแผน จะมีการอบรมสรางความรูความเขาใจ การประกันคุณภาพการศึกษา QA Better together  

“การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีระบุใน มคอ.๒” ในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ณ หองประชุมนารีอินทนนท ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยไดรับ

เกียรติจากศาสตราจารยสุวิมล วองวาณิช เปนวิทยากร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตร/

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดรับความรูความเขาใจท่ีชัดเจนในการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูและสามารถ

นําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชนสูงสุดตอการเนินงานของหลักสูตร  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๔.๔ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนขอเสนอแผนวิจัยการเขาสูผูสูงอายุ

ในยุค ๔.๐ อยางมีคุณภาพ เพ่ือคุณคาทางบริบทสังคมไทย 

  อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนขอเสนอแผนวิจัยการเขาสูผูสูงอายุในยุค ๔.๐  

อยางมีคุณภาพ เพ่ือคุณคาทางบริบทสังคมไทย โดยสืบเนื่องจากเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “เปน

เครือขายบริหารจัดการงานวิจัยท่ีเปนเลิศ ดวยการบูรณาการองคความรูในการเสริมสรางศักยภาพและ

ความสามารถ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสวนรวม” โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

เพ่ือเปาหมายแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก อีกท้ังสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ไดสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจ

ตางๆ  ตามนโยบาย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติท่ีเนนการวิจัยในรูปแบบขอเสนอแผนวิจัย เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพขีดความสามารถในการวิจัยใหสูงข้ึน สรางฐานความรูท่ีมีคุณคา สามารถประยุกตและพัฒนา

วิทยาการท่ีเหมาะสม รวมท้ังใหเกิดการเรยีนรู สามารถตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดประโยชนเชิง

พาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชทรัพยากรและเครือขายอยางมี

ประสิทธิภาพ ทุกฝายมีสวนรวมในการสรางสรรคทางเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนเครือขาย

บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จึงไดเล็งเห็นประเด็นสําคัญท่ีจะสามารถชวยผลักดันและสงเสริมใหเกิด

โครงการขอเสนอแผนวิจัย อีกท้ังในป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนครั้งแรกท่ีประชากรผูสูงอายุจะมีจํานวนมากกวา

ประชากรวัยเด็ก การเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยนี้เปนความทาทายของประเทศไทยใน

การพัฒนาระบบเพ่ือรองรับ ท้ังดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการจัดสภาพแวดลอม ในการนี้ เครือขาย

บริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนจึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนขอเสนอแผน

วิจัยการเขาสูผูสูงอายุในยุค ๔.๐ อยางมีคุณภาพ เพ่ือคุณคาทางบริบทสังคมไทย” ในวันท่ี ๓๐-๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมอิมพีเรียลฮอลล ชั้น ๒ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จังหวัดเชียงใหม  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

  ๑)  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย และนักวิจัยในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนบน ใหมีองคความรู ความเขาใจ เพ่ิมพูนทักษะ เทคนิค และวิธีตางๆในการเขียนขอเสนอ

แผนวิจัย  

  ๒)  สงเสริมพัฒนาคณาจารย และนักวิจัย ในการเขียนขอเสนอแผนวิจัย และสามารถ

นําไปขอทุนวิจัยจากแหลงทุนได  

  ๓)  เปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณวิจัย ระหวางวิทยากร และผูเขา

อบรม ซ่ึงจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน และตอบรับกับยุทธศาสตร

พัฒนาประเทศของรัฐบาล 

  ซ่ึงผูสนใจเขารับการอบรมสามารถลงทะเบียนสมัครฯไดดวยตนเองทางเวบไซต

unrn.rac.oop.ac.th/unrn/register/ ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากเต็มจํานวน

ระบบจะปดอัตโนมัต ิโดยผูเขารวมอบรมตองเปนอาจารย นักวิจัยประจําสถาบันสังกัดของเครือขายบริหาร

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

การวิจัยภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น ๒๔ แหง โดยกําหนดใหโควตา สถาบันละ ๓ คน สําหรับ 

การอบรมไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน ทางเครือขายฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาอาหารตลอดการอบรม  

แตมีคามัดจําในการลงทะเบียนอบรมจํานวน ๑,๐๐๐ บาท และทางเครือขายฯ จะคืนเงินคามัดจําในวันท่ี 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากท่ีทําพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเสร็จแลว โดยผูสนใจเขารวมการอบรม

สามารถโอนเงินคามัดจําไดท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหวยแกว ชื่อบัญชี เครือขายบริหารการวิจัย

ภาคเหนือตอนบน ป ๒๕๖๐ เลขท่ีบัญชี ๕๙๔-๐-๒๔๐๑๘-๐ พรอมหลักฐานการโอนเงินในเวปไซตท่ีสมัคร 

และผูเขารับการอบรมตองเขารับการอบรมครบตามระยะเวลาท่ีระบุในกําหนดการ (จํานวนท้ังสิ้น ๒ วัน) 

ซ่ึงผูเขารับการอบรมจะไดรับใบประกาศนียบัตร กรณีท่ีทานปฏิบัติตามเง่ือนไขอยางครบถวน ผูท่ีสนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมไดท่ีเครือขายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๙๔๔๐๔๓ หรือ ๐๘๗-๖๕๖๐๑๖๐ หรืออีเมล

unrn.rac.oop.ac.th/unrn/register/ (ในวันและเวลาราชการ) 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การตรวจหรือทดสอบเพ่ือคัดกรอง 

หาสารเสพติด พ.ศ. ...   

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การตรวจ

หรือทดสอบเพ่ือคัดกรองหาสารเสพติด พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ใหแกไขคําวา “สารเสพติด” เปนคําวา “ยาเสพติด” 

  ๒. ใหเพ่ิมคําวา “ขอ” หนาลําดับหมายเลขแตละขอ 

  ๓. ขอ ๒(๑) ใหแกไขขอความจากเดิมเปน “นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง” 

  ๔. ตั้ งแตขอ ๔ เปนตนไป ใหแก ไขคําวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” เปน 

“มหาวิทยาลัย” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การตรวจหรือทดสอบ 

  เพ่ือคัดกรองหายาเสพติด พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



๗ 

๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาท่ีชะลอ

การรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาท่ีชะลอการรับนักศึกษา

ในปการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชา 

ท่ีชะลอการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๙/๒๕๖๒ 

 ประธาน แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙ .๐๐ น . 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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