
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  
๑.   รองศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ รองประธานกรรมการ 
   บริการวิชาการ 
๔. รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
   และสภามหาวิทยาลัย 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 
   วิชาการต่างประเทศ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๑. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๔. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๑๘.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๙.  อาจารย์เจษฎา ทองสุข รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ 
    สารสนเทศ   
๒๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ กรรมการ 
   และพลังงาน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม  
๑. นายจตุพร  จันทรมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒ .๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร               
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน ๑๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๓ - ๑๔  

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยไมม่ีการแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  -ไม่มี- 
 
 
 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบและแก้ไขประวัติของนางวรางคณา              
ไชยเรือน กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย          
ในล าดับต่อไป 

๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ  
การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบและแก้ไขประวัติของนายยศวรรธ              
สัชฌะไชย กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ โดยให้ด าเนินการการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอ   
สภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้ง              
ให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ ดวงใจ พุ ทธวงศ์  ผู้ อ าน วยการสถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา ได้ แจ้ ง                     
ให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจั ยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบและแก้ไขประวัติของนางสาวอ าพัน                
ใจอินตา กรรมการประจ าคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ โดยให้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอ             
สภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

๔.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบและแก้ไขประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประหยัด ช่วยงาน กรรมการประจ าส่วนราชการจากรองผู้อ านวยการ และนายยศวรรธ สัชฌะไชย กรรมการ
ประจ าส่วนราชการจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ โดยให้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอ                     
สภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

๔.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                
การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบตอบรับของกรรมการประจ าคณะ             
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติ กบม. รับทราบ โดยให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุม เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย             
ในล าดับต่อไป 
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๔.๙ การจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์    
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ 

ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ           
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ระยะ ๒ โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑. รับสมัครระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
    ๒. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
    ๓. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๐ โครงการที่จะด าเนินการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ                
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีโครงการที่จะด าเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. โครงการไหว้ครู ด าเนินงานวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒. โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                           

ด าเนินงานวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๓. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง”                           

ปีการศึกษา ๒๕๖๓    โดยจะแบ่งเป็นรุ่นจ านวน ๔ รุ่น  ได้แก่ 
รุ่นที่ ๑  ด าเนินการวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๒  ด าเนินการวันที่  ๑๕ – ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๓  ด าเนินการวันที่  ๒๒ – ๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที่ ๔  ด าเนินการวันที่  ๒๙ – ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

มติ กบม. รับทราบ 

๔.๑๑ เชิญร่วมงานเกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                
ขอเชิญเข้าร่วมงานเกษตรสัมพันธ์ ปันสุขสู่ชุมชน (Safe Farm Fin Fair - LPRU) ปีที่ ๒ โดยก าหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ล าปาง  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



  
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๖ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี              
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบให้              
ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจารย์ ป ริ ต ต์  ส าย สี  รอ งอธิ ก ารบ ดี ฝ่ ายกิ จ ก ารนั กศึ กษ าแล ะ                             
สภามหาวิทยาลัย จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

๕.๒ การพิจารณาแนวปฏิบัติส าหรับสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแนวปฏิบัติส าหรับสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
๒. ควบรวมสาขาวิชาทีม่ีจ านวนนักศึกษาลดลง 
๓. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจข้อมูลความต้องการเข้าศึกษาต่อ ในจังหวัด

ล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดแพร่ โดยจัดท าแบบสอบถาม 
๔. เห็นควรมีคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
๕. จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จ านวนนักศึกษาลดลง เพ่ือหาแนวทาง              

การแก้ไขปัญหาภาระงานที่ลดลง 

มติ กบม. เห็นชอบ แนวปฏิบัติส าหรับสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสูตร ระดับ              
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๗ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขชื่อเรื่อง จาก “การจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” เป็น “การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน
นักศึกษาต่างชาติ  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง          
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษา
ต่างชาติ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางกับม หาวิทยาลัย
ต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องอัตราค่าตอบแทน             

การสอนนักศึกษาจีน โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง
กับมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาต่างชาติกลุ่มเรียนพิเศษ ที่เรียน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการสอน
นักศึกษาต่างชาติ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖ .๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดประชุมในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติ กบม. รบัทราบ 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓  วันพุธที ่๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๘ 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) (นายจตุพร  จันทรมา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์ ผู้บันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


