
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๖. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๔ ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ค ร้ังท่ี  

๑๔/๒๕๕๘ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๗ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ใหตัดยอหนาที่ ๒ ทั้งหมดไปใสไวในระเบียบวาระที่ 

๔.๒ และแกไขขอความบรรทัดที่ ๔ จาก “...วัสดุอุปกรณ...” เปน “...ตูจัดแสดงผลงาน...”  

  ๒. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มประโยค “โดยมีกลุมเปาหมายคือ

บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย” ตอทายคําวา ...พื้นบานลานนา” 

  ๓. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๖ บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มประโยค “โดยมีกลุมเปาหมายคือ

พระสงฆ ครู อาจารย และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานพิธีการ” ตอทายคําวา ...ฮีตฮอยคนเมืองลานนา” 

  ๔. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔ .๗ บรรทัดที่ ๔ ใหเพิ่มประโยค “จึงขอเรียนเชิญ

ผูบริหารเขารวมงานดังกลาว” ตอทายคําวา ...และวัดตนแกวน” 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ กําหนดการจัดกิจกรรม สัปดาหหองสมุด คร้ังท่ี ๑๑/๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดกิจกรรม สัปดาหหองสมุด คร้ังที่ ๑๑/๕๙ ระหวางวันที่ 

๑๐-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๓ 
 

 ๔.๒ กําหนดการจัดงานนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair คร้ังท่ี ๑๑” 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดงานนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair คร้ังที่ ๑๑” ระหวาง

วันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่  ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสที่ ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ กําหนดการงานขวงวัฒนธรรมสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๕๙ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดการงานขวงวัฒนธรรมสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประจําป 

๒๕๕๙ “เรียนรูอดีต สืบสานปจจุบัน เพื่อสรางสรรคสูอนาคต” ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การจัดประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) โครงการอบรม เร่ือง 

“มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงการจัดประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) โครงการอบรม เร่ือง 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๔ 

“มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุม

โอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ การจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงการจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๔ ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๙ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ การบรรยายพิเศษโครงการวิทยากรของสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจํา

ประเทศไทย 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงการบรรยายพิเศษโครงการวิทยากรของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 

๗ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับมหาวิทยาลัยครู 

ชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางสี 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการฝกประสบการณสําหรับนักศึกษาของ

บริษัทสิงห คอรปอเรช่ัน 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการฝกประสบการณสําหรับนักศึกษาของบริษัทสิงห 

คอรปอเรชั่น ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๐.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๕ 

 ๔.๑๑ กําหนดการจัดงานนานาชาติสัมพันธ ราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงกําหนดการจัดงานนานาชาติสัมพันธ ราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 ๔.๑๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

รอบ ๓ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓ 

เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓ 

เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๕ การจัดงาน Management Fair คร้ังท่ี ๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงการจัดงาน Management Fair คร้ังที่ ๙ ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

ณ คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๖ 

 ๔.๑๖ การจัดงานสานศิลปถ่ินมนุษย คร้ังท่ี ๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการจัดงานสานศิลปถิ่นมนุษย คร้ังที่ ๖ ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๗ พิธีลงนามความรวมมือเก่ียวกับการผลิตและพัฒนาครู 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

วาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตรจะจัดพิธีลงนามความรวมมือเกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนา

ครูรวมกับหนวยงาน ๑๘ หนวยงาน ณ หองประชุมโอฬารรัตน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๘ การจัดทํารางโครงการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครู 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

วาขณะน้ีคณะครุศาสตรอยูระหวางการจัดทํารางโครงการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครู  

ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาใน

วันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  

จะดําเนินการประเมินคณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามลําดับ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิ จารณ า (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป การศึกษา ๒๕๕๘ จากผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑  

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๗ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการในองคประกอบที่ ๒ การวิจัย ขอ ๒ เห็นควรใหม ี

การประชุมรวมกันระหวางสถาบันวิจัยและคณะ  

  ๒. ขอใหงานประกันคุณภาพปรับกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการเตรียมบุคลากร 

เพื่อจัดเตรียมขอมูลและตอบคําถามของผูประเมินใหสอดคลองกับประเด็นกลยุทธ/ตัวชี้วัด 

  ๓. ไมควรแยก กิจกรรม/โครงการที่ จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย 31เฉพาะเร่ือง

เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 31  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๘  

  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใหมีการดําเนินการ 

  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ ครุยวิทยฐานะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาครุยวิทยฐานะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

มติ กบม. เห็นชอบครุยวิทยฐานะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

  ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังน้ี 

  ๑. ขอ ๑(๕) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานประชุม” เปน “งานกิจการสภามหาวิทยาลัย” 

  ๒. ขอ ๑(๑๐) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (รานคากาสะ

ลอง)” เปน “ศูนยฝกปราบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง” 

  ๓. ขอ ๑(๑๑) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาลัมพาง)” 

เปน “ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง” 

  ๔. ขอ ๑(๑๒) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (โรงอาหาร

ทิพย)” เปน “ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา” 

  ๕. เพิ่ม “ศูนยอบรมและการศึกษาตอเน่ือง ในขอ ๑  

  ๖. ขอ ๓(๒) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานบริการการศึกษา” เปน “ งานบริการการศึกษา

และพัฒนาวิชาการ” 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๘ 

  ๗. ขอ ๓ ตัด (๔) ออก 

  ๘. ขอ ๓ ให เพิ่มอีก ๔ งาน ประกอบดวย ศูนยสหกิจศึกษา งานการศึกษาทั่ วไป  

ศูนยภาษา และศูนยนักศึกษานานาชาติ 

  ๙. ขอ ๕ ใหแยกเปนรายคณะ โดยขอใหคณบดีนําเสนอชื่องานใหผูชวยศาสตราจารย

กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

  ๑๐. ขอ ๗(๒) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานบริการคอมพิวเตอร” เปน “ศูนยคอมพิวเตอร” 

   ๑๑.ขอ ๗(๓) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานบริการหองสมุด” เปน “ศูนยวิทยบริการ” 

  ๑๒. ขอ ๑๓(๒) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานการจัดการงานวิจัย” เปน “งานศึกษา รวบรวม 

และคนควาวิจัย” 

  ๑๓. ขอ ๑๓(๓) ใหปรับแกชื่อ จาก “งานศึกษาคนควาและวิจัย” เปน “งานสงเสริม 

เผยแพร และทํานุบํารุง” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการปรับแกและดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนคว าอิสระสํ าหรับบั ณฑิ ตศึ กษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาภาระ

งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระสําหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอแนะให นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณา  

มติ กบม. เห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา  
 

 ๕.๕ แนวทางการรับปริญญาบัตรของนักศึกษาตางชาติ 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการรับปริญญาบัตรของนักศึกษาตางชาติ 

โดยใหนักศึกษาตางชาติสามารถยื่นขอรับปริญญาบัตรไดหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบรอยแลว 

มติ กบม. เห็นชอบใหนักศึกษาตางชาติยื่นขอรับปริญญาบัตรไดหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  เรียบรอยแลว  
 

 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 



๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ัง ท่ี 

๒/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที ่๒/๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๔๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 
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