
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน 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 ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย กรรมการ 

และกิจการพิเศษ 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา 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 สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข  

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 

  โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขจรจัดให ถูก

สุขลักษณะ และไมสงผลกระทบตอผูอ่ืน พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขจรจัดใหถูกสุขลักษณะ และไมสงผลกระทบตอผูอ่ืน 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ชื่อประกาศใหตัดคําวา “จรจัด” ออก 

  ๒. ขอ ๓ บรรทัดท่ี ๒ ใหแกไขขอความจาก “...จนไดรับบาดเจ็บ บุคลากรผูนั้นตอง...” 

เปน “...จนไดรับบาดเจ็บหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย เจาของตอง...” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การควบคุมสุนัขใหถูกสุขลักษณะ  

  และไมสงผลกระทบตอผูอ่ืน พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การขอใชรถไฟฟาฟรี 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการขอใชรถพลังงานไฟฟา ไมตองชารตแบตเตอรี่ ใชงานได ๓ ป  

ไมตองเติมน้ํามันตามความรวมมือของสํานักงานนวัตกรรมและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรจีน ซ่ึงจะเชิญ 

ผูประสานงานของแตละสถาบันอุดมศึกษาเขารวมประชุมชี้แจงหลักการและรายละเอียดในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๒ โดยผูประสานงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางคือ อธิการบดีและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ โครงการครูรัก(ษ)ถิ่น 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาในปการศึกษา ๒๕๖๓ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดจัดทําโครงการสรางโอกาส

ทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีหางไกลเปนครูรุนใหมเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการ

ครูรัก(ษ)ถ่ิน) ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๓ จะสนับสนุนในสาขาวิชาปฐมวัยและสาขาวิชาประถามศึกษา   

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ระดับจังหวัด 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ระดับจังหวัด ครั้งท่ี ๓ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 ๔ 

เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยผูวาราชการจังหวัดลําปางไดขอใหมหาวิทยาลัยรับเปนเจาภาพจัด

กิจกรรมถนนศิลปะ ในบริเวณถนนเลียบแมน้ําวังฝงจวนผูวาราชการจังหวัดลําปาง ซ่ึงทางจังหวัดจะเปน 

ผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

  ประธานไดขอใหผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ

สภามหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานและดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓  

  ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ตามเสนอ 

 ๕.๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓  

  ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ตามเสนอ 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ และ

ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ...   

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ  

  และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๕.๔ แผนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว 

มติ กบม. เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมี 

  การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๕ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๓  

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขตัวเลขและกราฟในหนาท่ี ๒๐ ให

ถูกตองตามรายละเอียดในหนาท่ี ๑๖-๑๙  

มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๓ โดยใหมีการปรับแกไข 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได  

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงิน

รายได รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

  ๑. ดานการปริหารและการพัฒนาสถาบัน ใหปรับแกไขคาน้ํ ามันเชื้อเพลิงจาก 

“๔๐๐,๐๐๐” เปน “๕๐๐,๐๐๐” และ พรบ.รถยนต จาก “๓๐๐,๐๐๐” เปน “๒๐๐,๐๐๐” 

  ๒. ดานการวิจัยใหปรับปเพ่ิมทุนอุดหนุนวิจัยโดยคาใชจายตอหัวดานวิทยาศาสตร

จํานวน ๙,๐๐๐ บาท และดานมนุษยศาสตร จํานวน ๗,๐๐๐ บาท 

  ๓. ปรับกรอบประมาณการรายรับของงานสิทธิประโยชนใหสอดคลองกับรายรับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



๖ 

มติ กบม. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงิน 

รายได โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๗ รายงานผลตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ 

ของสํานักงานอธิการบดี 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

ผลตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักงานอธิการบดี 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสท่ี ๓ ของสํานักงานอธิการบดี ตามเสนอ 

๕.๘ การลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของอาจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา 

 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของอาจารยกุสุมา 

ทินกร ณ อยุธยา ซ่ึงมีความประสงคจะขอลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยางเต็มเวลา ในสาขาวิชา

เทคโนโลยีหลักการเก็บเก่ียว คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. ไมเห็นชอบใหอาจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

อยางเต็มเวลา 

๕.๙ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบการรับนักศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑)  

 รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบการรับนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

๑. ตัดคําวา “Portfolio” ออก 

๒. แกขอความขอ ๕ จาก”การทดสอบ” เปน “การคัดเลือก” และใหปรับแยกเปน ๒ 

หัวขอคือ หลักสูตรครุศาสตร และหลักสูตรท่ัวไป 

 ๓. ใหปรับแกไขวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบจากวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เปนวันท่ี 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบการรับนักศึกษาตอ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) โดยใหมีการปรับแกไข 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



๗ 

๕.๑๐ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระดับปริญญาตรี ๔ ป (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) และระดับ

ปริญญาตรี ๒ ป (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑  

 รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ระดับปริญญาตรี ๔ ป (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเทา) และระดับปริญญาตรี ๒ ป (ตอเนื่อง) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกปฏิทินการรับนักศึกษาในตาราง

ของสถานท่ีรับสมัครใหเหมือนกับ (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 รอบท่ี ๑ โดยใหมีการแกไข 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๓/๒๕๖๒ 

 ประธาน แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร  จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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