
 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************* 
ผู้มาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ กรรมการ 
๖. อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ กรรมการ 
๗. อาจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป กรรมการ 
๘. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๙. อาจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ กรรมการ 
   และกิจการพิเศษ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ   
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อ านาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๙. นายปรีชา ไชยโย ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าลอง ค าบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อ านวยการกองกลาง 
๒. นางกิ่งดาว ปัดเปา หัวหน้างานประชุมและพิธีการ 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๒ 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ค ร้ังท่ี  
๔/๒๕๕๙ 
  ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่  
๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงาน 
การประชุมมีจ านวน ๙ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต่หน้า ๑-๙ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ 
  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง) 

  อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๑.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑. ปรับแก้หลักการใหม่โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ 
  ๒. ครุยส าหรับอาจารย์ควรมีหรือไม่ หากมีจ านวนแถบไม่ควรเท่ากับครุยดุษฎีบัณฑิต 
  ๓. เพิ่มครุยและสร้อยประกอบครุยส าหรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เหมือนกับ
นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุย 
  ประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง)  
  โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๓ 
 

 ๓.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบการใช้ค าในข้อ ๘(๒) ให้
เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  พ.ศ. ... โดยให้มีการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑ 
มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงรายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ 
๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 

 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๔ 
 ๔.๔ การเป็นเจ้าภาพร่วมอบรมระบบผู้ประสานงานงานวิจัยของหน่วยงานในการใช้ระบบ 
NRMS 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมอบรมระบบผู้ประสานงานงานวิจัยของหน่วยงานในการใช้ระบบ NRMS 
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมและขอความอนุเคราะห์
ใช้สถานที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ไตรมาสท่ี ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แ จ้งให้ที่ประชุมทราบถึง รายงานการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ไตรมาสที่ ๒ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๖.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานสถิติการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานสถิติการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะนักศึกษาด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๗.๑  

มติ กบม. รับทราบ 



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๕ 
 ๔.๘ รายงานสถิติการสอบวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานสถิติการสอบวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Exit Exam ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ รายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้บริหารร่วมประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์อัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 
๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส าหรับรายละเอียดมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบอีกคร้ัง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ การสัมมนาระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยกวางบิ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

   อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่ามหาวิทยาลัยกวางบิ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะจัดสัมมนาระดับชาติในโอกาสครบรอบ
การก่อต้ัง ๕๗ ปีของมหาวิทยาลัยกวางบิ่น ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ผลการติ ดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมทธารักษ์ รองอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๖ 
  ในการน้ี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์กิ ตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์  ได้ขออนุญาตที่ ประชุ มให้
ศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง พร้อมคณะ เป็นผู้เสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้ไข ดังน้ี 
  ๑. หน้า ค และหน้า ๒๗ จุดด้อย/ปัญหา เร่ือง อัตราก าลังคนและภาระงานยังไม่
สมดุลกัน ควรแยกเป็นบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
  ๒. หน้า ง ย้ายจุดด้อย/ปัญหาของคณะครุศาสตร์บรรทัดที่  ๒ และบรรทัดที่  ๓  
“มีปัญหาความสามารถในด้านการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาจีนท าให้การบริหารนักศึกษาชาวต่างชาติไม่ดี
เท่าที่ควร” ไปไว้ใน จุดด้อย/ปัญหาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๓.  หน้า ๔๖ ข้อเสนอแนะ ข้อ ๖ แก้ไขข้อความจาก “ควรมีวารสารทางวิชาการเป็น
ของมหาวิทยาลัย” เป็น “ควรมีวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับเป็นของมหาวิทยาลัย” 

มติ กบม. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินค่าเทอมของสถานศึกษาในทุกพ้ืนท่ี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าเทอมของสถานศึกษาในทุกพื้นที่  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ขอให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาทราบและรายงานผลให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

  ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศัก ด์ิ สมุทธารักษ์ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้  
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกรปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา 

   ว่าที่ ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกรปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าในขณะน้ีอยู่
ระหว่างจัดท าหนังสือเพื่อรายงานส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมหาวิทยาลัยจะชี้แจงเป็น
ประเด็น ดังน้ี 
  ๑. มหาวิทยาลัยมิได้ตัดสิทธิ์ของนักเรียนในกรณีจะไปสอบคัดเลือกในสถานศึกษาอื่น 
  ๒. กรณีมหาวิทยาลัยไม่รับรายงานตัวและให้ช าระเงินค่าเทอมก่อน หากเปิดภาคเรียน
แล้วนักเรียนไม่มารายงานตัว อาจจะมีผลกระทบต่อแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท าให้ไม่เป็นไป
ตามประกาศการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ 
หอพัก และการจัดการเรียนการสอน และเป็นการตัดทอนสิทธิ์นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ในล าดับส ารอง  
  ๓. นโยบายการให้นักเรียนมอบตัวและช าระค่าเทอมทันทีหลังจากที่มีการสอบ
คัดเลือกผ่าน เป็นแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทย  



 

 
การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๗ 
  ที่ประชุมได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมีการอนุโลมกรณีนักเรียนไม่พร้อม  
ที่จะช าระค่าเทอมในวันรายงานตัวได้ โดยให้ผ่อนผันการช าระค่าเทอมซึ่งนักเรียนต้องช าระค่าเทอมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบนิติกรด าเนินการจัดท าหนังสือรายงานและช้ีแจงส านักงาน 
  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามเสนอ 
 

 ๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เร่ือง การมอบเข็มบัณฑิต พ.ศ. ...  

  อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เร่ือง การมอบเข็มบัณฑิต พ.ศ. ... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เร่ือง การมอบเข็มบัณฑิต พ.ศ. ... 
 

 ๕.๔ ตัวบ่งช้ีเลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสี่  

  อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาตัวบ่งชี้เลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่  ระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มตัวบ่งชี้ด้านมาตรการส่งเสริมขึ้นในเกณฑ์การประเมินดังกล่าว เพื่อเปิด
โอกาสให้คณะ/สถาบัน ได้พิจารณาเลือกตัวบ่งชี้ที่เข้ากับบริบทของตนเอง โดยก าหนดให้เลือก ๓ ตัวบ่งชี้ จาก 
๑๐ ตัวบ่งชี้  โดยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง มีมติเห็นชอบเลือก ๓ ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
  ๑. ตัวบ่งชี้ จ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ/สถาบัน 
  ๒. ตัวบ่งชี้ ซ ผู้เรียนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 
  ๓. ตัวบ่งชี้ ญ อื่น ๆ เป็นไปตามบริบทของคณะ/สถาบัน หรือนโยบายรัฐบาล 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติ กบม. เห็นชอบตัวบ่งช้ีเลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสี่ 
  ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอให้ปรับแก้ค าจาก “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” เป็น 
“ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”  

มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ โดยให้มี 
  การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 




