รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยจําลอง
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
อาจารยวุฒิรัตน
อาจารยเอกรัฐ
อาจารยอัจฉริยา
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยรัชดาพร

สายธนู
สมุทธารักษ
คําบุญชู
ชัยเสนา
พัฒนิบูลย
อินตะวงศา
ครุธาโรจน
ลางคุลเสน
หวลอารมณ

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน
๑๘. อาจารยปริตต
๑๙. นายปรีชา

สุวรรณ
สายสี
ไชยโย

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔
๑๕.
๑๖.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

เหลมตระกูล
จันทรตา
โพธิ์แพง
บุตรอุดม
อํานาจกิติกร
อินตะขัน
สุขสมบูรณ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

สุขสมบูรณ
สิทธิสรวง

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางานประชุมและพิธีการ

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๒
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับ รองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๔/๒๕๕๘
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏลํ าปาง นั้ น ฝ ายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม เสร็จเรีย บรอยแล วรายงาน
การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ใหตัดยอหนาที่ ๒ ทั้งหมดไปใสไวในระเบีย บวาระที่
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. หน าที่ ๔ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๗ บรรทั ด ที่ ๔ ให เพิ่ ม ประโยค “จึ งขอเรี ย นเชิ ญ
ผูบริหารเขารวมงานดังกลาว” ตอทายคําวา ...และวัดตนแกวน”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ป ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ กําหนดการจัดกิจกรรม สัปดาหหองสมุด ครั้งที่ ๑๑/๕๙
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบูรณ ผูอํ านวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดกิจกรรม สัปดาหหองสมุด ครั้งที่ ๑๑/๕๙ ระหวางวันที่
๑๐-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๓
๔.๒ กําหนดการจัดงานนิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๑”
ผูชว ยศาสตราจารย ไพจิ ตร สุข สมบู รณ ผูอํ านวยการสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดงานนิ ทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๑” ระหวาง
วันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบูรณ ผูอํ านวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจา ยงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของสํ านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานตัว ชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบูรณ ผูอํ านวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ กําหนดการงานขว งวั ฒนธรรมสรางสรรคภู มิ ป ญญา พั ฒ นาสุนทรียภาพในมิ ติทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๕๙
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม ทราบ
ถึงกําหนดการงานขวงวัฒนธรรมสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประจําป
๒๕๕๙ “เรี ยนรู อดีต สื บสานป จจุบั น เพื่อสรางสรรคสู อนาคต” ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ กุ มภาพันธ ๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ การจัดประชุมรว มกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) โครงการอบรม เรื่อง
“มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”
ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา ไดแ จงให ที่
ประชุม ทราบถึงการจัดประชุม รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย แห งชาติ (วช.) โครงการอบรม เรื่อ ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๔
“มาตรฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” ในวันที่ ๑๒ กุม ภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุม
โอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ การจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔
ผูช วยศาสตราจารยสุ วรรณี จัน ทรตา คณบดีค ณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ไดแ จง ให
ที่ประชุม ทราบถึงการจัดงานเกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔ ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ
๒๕๕๙ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ การบรรยายพิเศษโครงการวิทยากรของสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐ อเมริกา ประจํา
ประเทศไทย
อาจารยอัจฉริย า ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการบรรยายพิเศษโครงการวิทยากรของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย เมื่อวันที่
๗ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ การลงนามความรว มมื อระหว างมหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปางกับ มหาวิทยาลัยครู
ชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารย อัจฉริย า ครุธาโรจน ผู ชวยอธิการบดีดา นวิเทศสั ม พั นธ ไดแ จ งใหที่ป ระชุ ม
ทราบถึ งการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปางกับมหาวิทยาลัย ครูชนชาติกวางสี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งกําหนดจัด ในวัน ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ โครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการฝกประสบการณสําหรับนักศึกษาของ
บริษัทสิงห คอรปอเรชั่น
อาจารย อัจฉริย า ครุธาโรจน ผู ชวยอธิการบดีดา นวิเทศสั ม พั นธ ไดแ จ งใหที่ป ระชุ ม
ทราบถึ งโครงการเพื่ อพัฒนาทั กษะภาษาอังกฤษ และการฝกประสบการณ สําหรับนักศึกษาของบริษัทสิ งห
คอร ปอเรชั่ น ซึ่ งกํ าหนดจัดในวั นที่ ๓ กุม ภาพั นธ ๒๕๕๙ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๕
๔.๑๑ กําหนดการจัดงานนานาชาติสัมพันธ ราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๙
อาจารย อัจฉริย า ครุธาโรจน ผูชว ยอธิก ารบดี ดานวิเทศสั ม พัน ธ ไดแ จ งให ที่ป ระชุ ม
ทราบถึ งกํ าหนดการจั ดงานนานาชาติ สั ม พั นธ ราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป ๒๕๕๙ ซึ่ งกํ าหนดจั ดในวันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ป
การศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน
อาจารยวุฒิ รัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณ ภาพ ไดแ จงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดั บมหาวิทยาลั ย ประจําป การศึ กษา ๒๕๕๘
รอบ ๓ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บคณะ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน
อาจารยวุฒิ รัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณ ภาพ ไดแ จงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปก ารศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓
เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ประจําป การศึกษา
๒๕๕๘ รอบ ๓ เดือน
อาจารยวุฒิ รัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณ ภาพ ไดแ จงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๓
เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ การจัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๙
ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงการจัดงาน Management Fair ครั้งที่ ๙ ซึ่งกําหนดจัดระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๖
๔.๑๖ การจัดงานสานศิลปถิ่นมนุษย ครั้งที่ ๖
ผูช วยศาสตราจารย ธนวิท ย บุ ต รอุ ดม คณบดี คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสังคมศาสตร
ไดแ จงใหที่ประชุมทราบถึงการจัดงานสานศิลปถิ่นมนุษย ครั้งที่ ๖ ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ พิธีลงนามความรวมมือเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแ จงใหที่ประชุมทราบ
วาในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครุศาสตรจะจัดพิธีลงนามความรวมมือเกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนา
ครูรวมกับหนวยงาน ๑๘ หนวยงาน ณ หองประชุมโอฬารรัตน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ การจัดทํารางโครงการวิจัยพัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครู
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแ จงใหที่ประชุมทราบ
วาขณะนี้ คณะครุศาสตรอยูระหวางการจัดทํารางโครงการวิจัย พั ฒนาระบบการผลิต และการพั ฒนาครู
ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแ จงใหที่ประชุมทราบวาใน
วั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานมหาวิ ท ยาลั ย
จะดํ า เนิ น การประเมิ น คณะครุ ศ าสตร คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม สถาบั น วิ จัย และพั ฒ นา สํ านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตามลําดับ
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร าง) แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Improvement Plan) ป การศึ ก ษา ๒๕๕๘
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗
อาจารยวุฒิรัตน พัฒ นิบูลย ผูชวยอธิการดีด านประกั นคุณภาพ ไดเสนอใหที่ป ระชุ ม
พิ จ ารณ า (ร า ง) แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Improvement Plan) ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ จากผล
การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ป การศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๕.๑.๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๗
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอเสนอแนะของคณะกรรมการในองคประกอบที่ ๒ การวิ จัย ข อ ๒ เห็ นควรให มี
การประชุมรวมกันระหวางสถาบันวิจัยและคณะ
๒. ขอให งานประกั นคุ ณ ภาพปรั บ กระบวนการทํ างานเกี่ ย วกั บ การเตรีย มบุ คลากร
เพื่อจัดเตรียมขอมูลและตอบคําถามของผูประเมินใหสอดคลองกับประเด็นกลยุทธ/ตัวชี้วัด
๓. ไม ควรแยก กิจกรรม/โครงการที่ จัดในภาพรวมของมหาวิ ทยาลัย โดย เฉพาะเรื่อ ง
เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
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มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๘
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใหมีการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ ครุยวิทยฐานะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร ได
เสนอใหที่ประชุม พิจารณาครุยวิทยฐานะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบครุยวิทยฐานะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ตามเสนอ
๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุม พิจารณา
(ร าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อง การแบ งส วนราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้
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) ให ปรับแกชื่อ จาก “งานศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพธุรกิจ (โรงอาหาร
ทิพย)” เปน “ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา”
๕. เพิ่ม “ศูนยอบรมและการศึกษาตอเนื่อง ในขอ ๑
๖. ขอ ๓(๒) ให ปรับแกชื่ อ จาก “งานบริการการศึ กษา” เปน “ งานบริการการศึกษา
และพัฒนาวิชาการ”
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๘
๗. ขอ ๓ ตัด (๔) ออก
๘. ข อ ๓ ให เพิ่ ม อี ก ๔ งาน ประกอบด วย ศู น ย ส หกิ จศึ กษา งานการศึ กษาทั่ วไป
ศูนยภาษา และศูนยนักศึกษานานาชาติ
๙. ขอ ๕ ให แยกเป นรายคณะ โดยขอใหคณบดีนําเสนอชื่ องานใหผูช วยศาสตราจารย
กิตติศักดิ์ 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. ข อ ๑๓(๓) ให ปรั บแก ชื่ อ จาก “งานศึ กษาค นคว าและวิ จั ย ” เป น “งานส งเสริ ม
เผยแพร และทํานุบํารุง”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการปรับแกและดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๔ ภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ แ ละการค น คว า อิ ส ระสํ า หรั บ บั ณฑิ ตศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัย เสนา รองอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาภาระ
งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระสําหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ ประชุม ร วมกั นพิ จารณาและเสนอแนะให นํ าเสนอคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย
พิจารณา
มติ กบม. เห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
๕.๕ แนวทางการรับปริญญาบัตรของนักศึกษาตางชาติ
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการรับปริญญาบัตรของนักศึกษาตางชาติ
โดยใหนักศึกษาตางชาติสามารถยื่นขอรับปริญญาบัตรไดหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบรอยแลว
มติ กบม. เห็นชอบใหนักศึกษาตางชาติยื่นขอรับปริญญาบัตรไดหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เรียบรอยแลว
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๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๕๙
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดประชุม ในวันที่
๑๗ กุม ภาพั นธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๔๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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