
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๙  ตุลาคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

วันที ่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 
ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 
๓.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
๔.   รองศาสตราจารยนนัทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 
๕. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
๖. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 
๘. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   
๙. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารยสุวรรณ ี โพธิศรี ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา กรรมการ 
๑๗. อาจารยปริตต สายส ี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    
๑๘. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  
๑ ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 
 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  
๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 
การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ กําหนดการประชุมคณาจารยและขาราชการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

  ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดประชุมคณาจารยและ
ขาราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การประชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

  จากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
ไดสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุดมศึกษาโดยนายประสาน รัตนพันธ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
สภาผูแทนราษฎร ใน ๔ ประเด็น ซึ่งในประเด็นที่ ๒ เกี่ยวของและมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏมาก
ที่สุด คือ สังคมวิพากษวิจารณวามหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยชั้น ๓ รองจากมหาวิทยาลัยเอกชนและ
มหาวิทยาลัยทั่วไป โดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนผูนําเสนอเปนบทความทางวิชาการ 
ซึ่งวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเปนสภาพดังกลาว ๕ ประการ ดังนี ้
  ๑. บริหารมหาวิทยาลัยแบบธุรกิจการศึกษา 
  ๒. ลดตนทุนโดยใหอาจารยสอนมากขึ้น 
  ๓. จัดการเรียนการสอนแบบเนนอาจารยเปนศูนยกลาง 
  ๔. หองสมุดของมหาวิทยาลัยไมมีหนังสือใหม ๆ 
  ๕. นักศึกษาไมไดรับการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม อยางเพียงพอ    
มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

  ตามที่ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  
๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 
การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 
โดยไมมีการแกไข  
มติ กบม.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  
  โดยไมมีการแกไข 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ กําหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๖ และใบความรูเรื่องประเพณี
ทอดกฐิน 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม 
ทราบถึงกําหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๓

๒๕๕๖ และใบความรูเรื่องประเพณีทอดกฐิน โดยในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะจัดสมโภชองคกฐิน
สามัคคี และในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จะแหขบวนองคกฐินสามัคคีจากมหาวิทยาลัยไปสูวัดหัวฝาย 
ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ สรุปโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามประกาศคณะรัฐมนตรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงสรุปโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามประกาศคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๘,๒๘๘,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ การดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีการกําหนดประเด็นความรู ๒ กลุม ดังนี ้
  ๑. สายวิชาการ ดําเนินการจัดการความรูในประเด็นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
  ๒. สายสนับสนุน ดําเนินการจัดการความรูในประเด็น เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  ซึ่งขณะนี้ไดกําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง ดังนี ้
  ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ ประกาศผูไดรับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงประกาศผู ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๖ เรื่อง และเงินบริหารจัดการโครงการสงเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษา จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรรวมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรรวมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไดมีขอตกลง
เพื่อทํางานรวมกันใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. การจัดทําแผนงบประมาณและการขออัตรากําลัง 
  ๒. การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
  ๓. การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทั่วไปรวมกัน  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดแจงให 
ที่ประชุมทราบถึงผลการศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีและ
ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ประเทศ มีการดําเนินการดานประกันคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑. ไมมีหนวยงานกลางในการประเมิน   
  ๒. มีการประเมิน ๒ ปตอ ๑ ครั้ง 
  ๓. ไมมีการประเมินมหาวิทยาลัยและคณะ แตจะเปนการประเมินหลักสูตร  
  ซึ่งคณะผูเดินทางไปศึกษาดูงานจะประชุมเพื่อสรุปแนวทางการดําเนินงานอีกครั้ง สําหรับ
รายละเอียดจะแจงใหที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

มติ กบม. รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๗ ขอความรวมมือเขามามีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือขอความรวมมือและ
ขอเชิญมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นชอบประชาชน ดังนี้ 
  ๑. ขอเชิญอาจารยเขารวมเปนคณะวิทยากร และขอใชสถานที่เพื่อจัดกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๒. ขอเชิญรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ ๓๖ จังหวัด 
  ๓. ประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นชอบประชาชน 
  ซึ่งจังหวัดลําปางจะดําเนินการในวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจายและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๕

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจายและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๕๕๗,๒๘๑,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดใหขอเสนอแนะวาในการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรขอใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มติ กบม. ๑. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจายและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๕๗ ตามเสนอ 

 ๒. มอบคณบดีทุกคณะตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณที่คณะไดรับใหเปนไป 
   ตามระเบียบ  
 

 ๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
พรอมขอเสนอแนะ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕ พรอม
ขอเสนอแนะ ซึ่งในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีคะแนนประเมิน ๔.๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๕  
  พรอมขอเสนอแนะตามเสนอ และมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํา 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๖   
 

 ๕.๓ คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี ้
  ๑. องคประกอบที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ๒.๙ ปรับคาเปาหมายจาก รอยละ ๙๕ เปนรอยละ ๘๐ 
  ๒. องคประกอบที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ๒.๑๐ ปรับคาเปาหมายจาก ๕ เปน ๔.๕๑  
  ๓. องคประกอบที่ ๒ ตัวบงช้ีที่ ๒.๑๑ ปรับคาเปาหมายจาก รอยละ ๔๐ เปนรอยละ ๓๐ 
  ๔. องคประกอบที่ ๔ ตัวบงช้ีที่ ๔.๖ ปรับคาเปาหมายจาก รอยละ ๖ เปนรอยละ ๕ 
  ๕. องคประกอบที่ ๗ ตัวบงช้ีที่ ๗.๖ ปรับคาเปาหมายจาก ๔.๗๕ เปน ๔.๕๑ 
  ๖. องคประกอบที่ ๙ ตัวบงช้ีที่ ๙.๒ ปรับคาเปาหมายจาก ๔.๗๘ เปน ๔.๕๑ 

มติ กบม. เห็นชอบคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖  
  โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๖

 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสงขอเสนอ 
การวิจัยและอัตราการจายเงนิทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ การสงขอเสนอ 
การวิจัยและอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  ๑. ขอ ๙ ควรระบุหนวยงานที่แตงตั้งใหชัดเจน 
  ๒. ขอ ๑๑ ควรระบุคณะกรรมการใหชัดเจนวามีองคประกอบอยางไร 
  ๓. ขอ ๑๒(๒) ปรับแกงบประมาณใหสอดคลองกัน 
  ๔. ควรตัด ขอ ๑๓ ออก 
  ๕. พิจารณาทบทวนขอ ๑๙ ใหม 

มติ กบม. มอบรองอธกิารบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการและรองอธิการบดีฝายวิจัย 
  และกิจการพิเศษปรับแก (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ  
  วิธีปฏิบัติ การสงขอเสนอการวิจัยและอัตราการจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๖  
  ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
 

 ๕.๕ (ราง) กําหนดการจัดงานครบรอบ ๑๐ ป “ราชภัฏวิชาการ” 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) กําหนดการจัดงานครบรอบ ๑๐ ป “ราชภัฏวิชาการ”รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขกําหนดการวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๖ โดยใหเพิ่มวิทยากรอีก ๑ ทาน คือ ดร.สุวิทย เมษินทรีย  

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) กําหนดการจัดงานครบรอบ ๑๐ ป “ราชภัฏวิชาการ” โดยใหมีการปรับแก 
  ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ (ราง) ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ตัวบงชี้ เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบงช้ีประเด็นชี้นําภายในดานการ
ทํานุบํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย โดยขอใหกองกลางจัดทําโครงการและประเมินผลโครงการ 
ดานการทํานุบํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย 

มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ตามเสนอ 
 ๒. มอบกองกลางจัดทําโครงการและประเมินผลโครงการดานการทํานุบํารุงศาสนา  
   และเทิดทูนพระมหากษัตริย 



 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๗

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 
๑๑/๒๕๕๖ 
  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๓.๓๐น.    
 
 
 
 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 
 
 
 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  
 ผูตรวจรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
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