รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยสมชัย
โกศล
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
บริการวิชาการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต
สายสี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๕. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา
โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการตางประเทศ
๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๘. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร
มีสําลี
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ
จันทรแสนตอ ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๔. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๕. อาจารยเสาวรีย
บุญสา
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๗. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
๔. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉริยา

สิทธิสรวง
อํานาจกิติกร
ลางคุลเสน
ครุธาโรจน

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางกิ่งดาว

จันทรมา
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุ ทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุ ม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง การควบคุ ม สุ นั ข จรจั ด ให ถู ก
สุขลักษณะ และไมสงผลกระทบตอผูอื่น พ.ศ. ...
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขจรจัดใหถูกสุขลักษณะ และไมสงผลกระทบตอผูอื่น
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ชื่อประกาศใหตัดคําวา “จรจัด” ออก
๒. ขอ ๓ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “...จนไดรับบาดเจ็บ บุคลากรผูนั้นตอง...”
เปน “...จนไดรับบาดเจ็บหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย เจาของตอง...”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขใหถูกสุขลักษณะ
และไมสงผลกระทบตอผูอื่น พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การขอใชรถไฟฟาฟรี
ผูช วยศาสตราจารย ไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ ประชุ มทราบถึ งการขอใช รถพลั งงานไฟฟ า ไม ตองชาร ตแบตเตอรี่ ใช งานได ๓ ป
ไมต องเติมน้ํ ามั นตามความรวมมื อของสํานักงานนวัตกรรมและสถาบั นบัณฑิ ตวิทยาศาสตรจีน ซึ่งจะเชิ ญ
ผูประสานงานของแตละสถาบันอุดมศึกษาเขารวมประชุมชี้แจงหลักการและรายละเอียดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๒ โดยผูประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางคือ อธิการบดีและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู ช วยศาสตราจารย จํ าเนี ยร มี สํ าลี รองคณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได แจ งให
ที่ ประชุ มทราบถึ งรายงานการเบิ กจายงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู ช วยศาสตราจารย จํ าเนี ยร มี สํ าลี รองคณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น
ผูชวยศาสตราจารย ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ ประชุม
ทราบวาในปการศึกษา ๒๕๖๓ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดจัดทําโครงการสรางโอกาส
ทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการ
ครูรัก(ษ)ถิ่น) ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๓ จะสนับสนุนในสาขาวิชาปฐมวัยและสาขาวิชาประถามศึกษา
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ระดับจังหวัด
ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๔
เมื่ อวั นที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยผูว าราชการจั งหวั ดลํ าปางได ขอให มหาวิ ทยาลั ยรั บเป นเจ าภาพจั ด
กิจกรรมถนนศิ ลปะ ในบริ เวณถนนเลี ยบแม น้ํ าวังฝงจวนผูว าราชการจังหวัดลํ าปาง ซึ่ งทางจั งหวัดจะเป น
ผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกลาว
ประธานไดขอใหผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
สภามหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและดําเนินกิจกรรมดังกลาว
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายงานการดํ า เนิ น งานกองทุ น คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
เสนอให ท่ี ประชุ มพิ จารณารายงานการดํ าเนิ นงานกองทุ นคณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ตามเสนอ
๕.๒ รายงานการดํ าเนิ น งานกองทุ น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
ผูช วยศาสตราจารย จํ าเนี ยร มี สํ าลี รองคณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได เสนอให
ที่ประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ตามเสนอ
๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ และ
ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ...
ประธานไดเสนอให ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
อั ตราค าตอบแทนผู อ าน ตรวจ และประเมิ น ผลงานวิ ชาการ พ.ศ. ... รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ
และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... ตามเสนอ
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๕
๕.๔ แผนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ
พิ เศษ ได เสนอให ที่ประชุ มพิ จารณาแผนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว
มติ กบม. เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมี
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสที่ ๓
ผูชวยศาสตราจารย พงศธร คําใจหนั ก รองอธิการบดี ฝ ายวางแผนและบริ การวิชาการ
ได เสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณารายงานการเบิ กจ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขตัวเลขและกราฟในหนาที่ ๒๐ ให
ถูกตองตามรายละเอียดในหนาที่ ๑๖-๑๙
มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสที่ ๓ โดยใหมีการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได
ผูชวยศาสตราจารย พงศธร คําใจหนั ก รองอธิการบดี ฝ ายวางแผนและบริ การวิชาการ
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงิน
รายได รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้
๑. ด า นการปริ ห ารและการพั ฒ นาสถาบั น ให ป รั บ แก ไขค า น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งจาก
“๔๐๐,๐๐๐” เปน “๕๐๐,๐๐๐” และ พรบ.รถยนต จาก “๓๐๐,๐๐๐” เปน “๒๐๐,๐๐๐”
๒. ด านการวิ จั ยให ปรั บปเพิ่ มทุ นอุ ดหนุ นวิ จั ยโดยค าใช จ ายต อหั วด านวิทยาศาสตร
จํานวน ๙,๐๐๐ บาท และดานมนุษยศาสตร จํานวน ๗,๐๐๐ บาท
๓. ปรั บกรอบประมาณการรายรั บของงานสิ ทธิ ประโยชน ให สอดคล องกั บรายรั บใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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มติ กบม. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงิน
รายได โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๗ รายงานผลตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓
ของสํานักงานอธิการบดี
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงาน
ผลตั วชี้ วั ดของแผนปฏิ บั ติงาน ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ของสํานั กงานอธิการบดี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓ ของสํานักงานอธิการบดี ตามเสนอ
๕.๘ การลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของอาจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของอาจารยกุสุมา
ทิ นกร ณ อยุ ธยา ซึ่ งมี ความประสงค จะขอลาศึ กษาต อในระดั บปริ ญญาเอกอย างเต็ มเวลา ในสาขาวิ ชา
เทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ –
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติ กบม. ไมเห็นชอบใหอาจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
อยางเต็มเวลา
๕.๙ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง ระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาต อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑)
รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อง ระบบการรับนั กศึ กษาต อมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้
๑. ตัดคําวา “Portfolio” ออก
๒. แกขอความขอ ๕ จาก”การทดสอบ” เปน “การคัดเลือก” และใหปรับแยกเปน ๒
หัวขอคือ หลักสูตรครุศาสตร และหลักสูตรทั่วไป
๓. ใหปรับแกไขวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบจากวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เปนวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบการรับนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) โดยใหมีการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๕.๑๐ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง การรั บ นั ก เรี ย นเข า ศึ ก ษาต อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ป (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) และระดับ
ปริญญาตรี ๒ ป (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึ กษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง
ระดั บปริ ญ ญาตรี ๔ ป (เที ยบโอนจากอนุ ปริ ญ ญาหรือเที ยบเท า) และระดับ ปริญ ญาตรี ๒ ป (ต อเนื่ อง)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกปฏิทินการรับนักศึกษาในตาราง
ของสถานที่รับสมัครใหเหมือนกับ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบการรับนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑)
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ป (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา)
และระดับปริญญาตรี ๒ ป (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ โดยใหมีการแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๓/๒๕๖๒
ประธาน แจ งที่ ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ซึ่ งกํ าหนดประชุ ม ในวั น ที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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