
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๗. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป กรรมการ 

๘. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๙. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๐. อาจารยวิยดา 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. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมม-ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี  

๑๑/๒๕๕๘ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่  

๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลวรายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๗ 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ... 

และรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรต ิ

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ... และรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรติ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...  

  และรูปแบบเข็มเชิดชูเกียรต ิตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงต้ังกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทน

ตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากผูชวยศาสตราจารยศิรินารถ วัฒนกุล และอาจารยสมชาย บุญศิริเภสัช  

กรรมการประจําคณะครุศาสตรตัวแทนคณาจารยประจําไดเกษียณอายุราชการ จึงทําใหตําแหนงกรรมการ

ประจําคณะครุศาสตรตัวแทนคณาจารยประจําวางลง ในการน้ีคณะครุศาสตรไดดําเนินการใหไดมาซึ่ ง

กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งคณาจารยประจําที่ไดรับเลือก คือ ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต 

และอาจารยอรทัย เลาอลงกรณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากรองศาสตราจารยสุวรรณี โพธิศรี กรรมการประจําคณะวิทยาการ-

จัดการ ตัวแทนคณาจารยประจํา ไดเกษียณอายุราชการ จึงทําใหตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาการ-

จัดการ ตัวแทนคณาจารยประจําวางลง ในการน้ีคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ

ดังกลาวเรียบรอยแลว ซึ่งคณาจารยประจําที่ไดรับเลือกคือผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ การจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

การจัดทํารายานทางการเงินและบัญชีของกองทุนแตลําหนวยงาน ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชัฏ

ลําปางวาดวยกองทุนของแตละหนวยงานไดกําหนดใหกองทุนทุกกองทุนจัดทํารายงานทางการเงินและ

บัญชีรายงานตออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณและใหหนวย

ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนและรายงานอธิการบดี

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และขณะน้ีไดสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แลว จึงขอให

คณบดีและผูอํานวยการที่มีกองทุนของหนวยงานจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีใหเปนไปตามระเบยีบ

ดังกลาว และเพื่อใหการจัดทํารายงานดังกลาวเปนไปในรูปแบบเดียวกันมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห

ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการเปนผู จัดทําแบบฟอรมรายงาน 

ทางการเงินและบัญชีและนําสงใหแตละหนวยงานเพื่อจัดทําเปนรูปแบบเดียวกัน สําหรับการเสนอรายงาน

ทางการเงินและบัญชีของแตละกองทุนจะตองนําเสนอ ๒ ทาง ดังน้ี 

  ๑. สํานักงานคณบดีหรือสํานักงานผูอํานวยการ จัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี

รายงานตออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย 

  ๒. หนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนและ

รายงานตออธิการบดี  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ การตอนรับการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.มรภ.) 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

การตอนรับการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใหผูบริหารแตงกายผาพื้นเมืองที่มหาวิทยาลัยจัดทํา

ให และในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ใหแตงกายดวยชุดสูทประจําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดกําหนดการตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

 ๔.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติการสงขอเสนอ

โครงการวจัิย และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติการสงขอเสนอโครงการวิจัย 

และอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี ๓  และรุนท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงการดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนที่ ๓ ซึ่งจะจัด

ระหวางวันที่ ๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย และรุนที่ ๔ ระหวาง

วันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ ปฏิทินการปฏิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 ๔.๙ กําหนดการโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ: ศิลปนสัญจร ๒๕๕๙ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดการโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ: ศิลปนสัญจร ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 

๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ กําหนดการพิธีถวายผาพระกฐิน ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงกําหนดการพิธีถวายผาพระกฐิน ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งกําหนดจัดขึ้น

ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๑ โครงการสืบสานประเพณีลองสะเปาจาวละกอน ประจําป ๒๕๕๘ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

ถึงโครงการสืบสานประเพณีลองสะเปาจาวละกอน ประจําป ๒๕๕๘ ซึ่งทางจังหวัดลําปางกําหนดจัดขึ้น

ระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยจะสงสะเปานํ้ารวมในขบวนแหในวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๒ การกําหนดวันถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและ 

การสอนแดพระเทพปริยัติมงคล 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ

วาจากการประสานกับรองเจาคณะจังหวัดลําปางไดกําหนดใหมีพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต-

กิตติมศักด์ิ สาขาหลักสูตรและการสอนแดพระเทพปริยัติมงคล ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดจองคํา 

อําเภองาว จังหวัดลําปาง  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๓ การเรงรัดการใชจายงบประมาณดานวิจัย 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอใหคณบดี

ทุกคณะเรงรัดการใชจายงบประมาณดานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

 ๔.๑๔ สรุปผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี ๔๓ รอบคัดเลือก  

เขตภาคเหนือ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุป 

ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๓ รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหวาง

วันที่  ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑   

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การเขารวมการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

การเขารวมการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดลําปางกําหนดจะจัด

ขึ้นระหวางวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาหนองกระทิง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ทํ ารวมกับจังหวัดมาก

พอสมควร จึงเห็นควรไมจัดกิจกรรมเขารวมในงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ 

  ๒. หากจังหวัดขอใหมหาวิทยาลัยจัดการแสดงเขารวมแสดงกิจกรรมของเวทีกลาง ขอให

กองพัฒนานักศึกษาสงการแสดง TO BE NUMBER ONE เขารวม 

มติ กบม. เห็นชอบไมเขารวมในงานร่ืนเริงฤดูหนาว และของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๕๙ 
 

 ๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในตัวบงชี้ที่  ๕.๑ ขอใหมหาวิทยาลัย

วิเคราะหตนทุนตอหนวยใหกับคณะ 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบ 

   คุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ 

 ๒. มอบกองนโยบายและแผน เปนผูรับผิดชอบในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยใหแกคณะ 
 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

 ๕.๓ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๘ 

  อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการปรับแกชื่อตําแหนงรองอธิการบดีให

เปนไปตามคําสั่งมอบหมายงานของอธิการบดี  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  

  ๒๕๕๘ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ แนวทางการจัดตั้งศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิถีชีวิต

ชุมชน 

  ผูช วยศาสตราจารย จําลอง คําบุญชู  รองอธิการบดี เสนอใหที่ ประชุมพิ จารณา 

แนวทางการจัดต้ังศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน ดังน้ี  

   ๑. (ร าง) คํ าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง เร่ือง แต งต้ั งคณะกรรมการศูนย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

  ๒. รายละเอียดศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรมอบผูชวยศาสตราจารยจําลอง  

คําบุญชู รองอธิการบดี ประชุมหารือกับคณบดีทุกคณะ เพื่อปรับเพิ่มรายชื่อใน (ราง) คําสั่งฯ ใหครอบคลุม

บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ และปรับเพิ่มรายละเอียดของศูนยฯ ใหมีความชัดเจน 

มติ กบม. เห็นชอบมอบผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู รองอธิการบดี ประชุมหารือกับคณบดี 

  ทุกคณะตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ใน ๔ ประเด็น ดังน้ี 

  ๑. รูปแบบ/โครงสรางของหนวยงาน และแนวทางการบริหารจัดการ 

  ๒. ชวงชั้นที่จะเปดการเรียนการสอนในระยะเร่ิมตน 

  ๓. จุดเนนและการสรางความเปนเลิศ 

  ๔. ขั้นตอนในการเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดต้ังโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 




