รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
บริการวิชาการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยปริตต
สายสี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๙. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณฐั นันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๕. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๖. อาจารยเสาวรีย
บุญสา
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
โพธิ์แพง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๘. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
๒. รองศาสตราจารยสมชัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา

สิทธิสรวง
โกศล
โพธิลังกา

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
วิชาการตางประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางกิ่งดาว

จันทรมา
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุ ทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุ ม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ รายงานการศึ กษา เรื่ อ ง กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการกํา กั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสํานักงานปลัดประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดทํารายงานการศึกษา เรื่อง กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการกํากับดูแลคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไดเผยแพรผาน QR code รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ โดยใหมีการเพิ่มขอเสนอแนะของที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ดังนี้
“ที่ ป ระชุ ม รว มกั น พิ จ ารณาและมีขอ เสนอแนะวามหาวิท ยาลัย ควรจัดประชุมหารือ
คณบดี ผู อํ า นวยการ และผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ กรอบแนวคิ ด หลั กเกณฑ การติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และหากมีขอเสนอแนะหรือ
ความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มให นํ าเสนอรองอธิ การบดี ฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย เพื่ อดําเนิ นการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ
พิเศษ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา ป
การศึ กษา ๒๕๖๑ ระหว างวั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ถึ งวั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิ เคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
ไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดออน โอกาสในการพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง รายละเอียดดังนี้
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
สํานักงานอธิการบดี
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึง กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑
ระหวางวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ตามตั วบ งชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน ไดขอมู ลที่สะทอนจุดแข็ ง
จุ ดอ อน โอกาสในการพั ฒ นา และข อเสนอแนะเพื่ อนํ าไปปรั บปรุ งผลการดําเนิ นการอย างต อเนื่ อง จึ งได
กําหนดวันประเมินฯ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
๑. ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ
๒. ผูชว ยศาสตราจารยอดิศักดิ์
๓. ผูชว ยศาสตราจารยขวัญดาว

อยูมี
จูมวงษ
แจมแจง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔
๔. ผูชวยศาสตราจารยทิวาพร
ขันผนึก
๕. ผูช วยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง
ที่วาง)
ผูช วยศาสตราจารย วิ ไลลั กษณ พรมเสน คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร
ได แจ งให ที่ ประชุ มทราบถึ งการแต งตั้ งคณะกรรมการประจํ าคณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร (แทน
ตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงที่วาง)
อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ การแต งตั้ งคณะกรรมการประจําคณะสํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
(แทนตําแหนงที่วาง)
ผู ช วยศาสตราจารย ป รี ช า โพธิ์ แพง ผู อํ านวยการสํ านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ สรุปผลการประเมินกิจกรรมงานแสดงสินคาสรางสรรคดวยนวัตกรรมสินคาชุ มชน
เกษตรสัมพันธ...ปนสุขสูชุมชน
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการประเมินกิจกรรมงานแสดงสินคาสรางสรรคดวยนวัตกรรมสินคาชุมชนเกษตร
สัมพันธ...ปนสุขสูชุมชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ โครงการพัฒนาโซอุปทานขาวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรการพัฒนา
ผูประกอบการยุคดิจิทัล
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ ประชุ มทราบถึ งโครงการพั ฒ นาโซ อุ ปทานขาวเพื่ อตอบสนองการตลาดยุ คดิ จิ ทั ล หลั กสู ตรการพั ฒ นา
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๕
ผูประกอบการยุคดิจิทัล โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ โครงการพั ฒนาโซ อุปทานขาวเพื่ อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรชาวนา
อัจฉริยะ
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาโซอุปทานขาวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรชาวนาอัจฉริยะ
โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๙
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ ประชาสั มพั น ธ การส งบทความวิ จั ย และลงทะเบี ยนเข าร วมการประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติ เครือขายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓
อาจารย ด วงใจ พุ ทธวงศ ผู อํ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ป ระชาสั มพั น ธ ให
ที่ ประชุ มทราบถึ งการส งบทความวิ จั ย และลงทะเบี ยนเข าร วมการประชุ มวิ ชาการระดั บ ชาติ เครื อข าย
สถาบั น อุ ด มศึ กษาทั่ ว ประเทศ ครั้ งที่ ๑๓ ในหั ว ข อ “ขั บ เคลื่ อนพลั งเครื อข ายการวิ จั ย และนวั ต กรรม
อย างสร างสรรค เพื่ อพั ฒ นาประเทศไทย ๔.๐ ให ยั่ งยื น” รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑๐
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ กรอบและภาระงานผูดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
ประธานเสนอให ท่ี ประชุ มพิ จารณากรณี เรื่ องคาบและชั่ วโมงสอน เพื่ อจะใช ประกอบ
ในการพิจารณาทบทวนกรอบและภาระงานผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ซึ่งมีกําหนดประชุมในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ประชุมรวมกันพิ จารณาและมีขอคิดเห็นรวมกันวาควรปรับเพิ่มจํานวนคาบเรียนและ
ชั่วโมงสอน
มติ กบม. เห็นชอบมอบคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประกาศภาระงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราภัฏลําปาง นําขอเสนอแนะของที่ประชุมประกอบในการทบทวนประกาศ
ดังกลาว
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๖
๕.๒ การกํ ากั บติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานหลั กสู ตรตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินที่ผานการเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินที่ผานการเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยขอใหคณบดี
กํากับและติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินที่ผาน
การเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหงานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทําแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานใหแตละคณะ เพื่อใหคณะจัดทํารายงานตามแบบฟอรมและ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส
มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
ประธานเสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณา (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับขอความในการขยายความของคําวา “เพื่อพัฒนาสังคม” ใหชัดเจน
๒. เพิ่มขอความเกี่ยวกับอัตลักษณบัณฑิต
มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนําหารือคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
เพื่อปรับแกไขประกาศดังกลาวตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครัง้ ตอไป
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ และแนวปฏิ บัติในการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ...
ประธานเสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณา (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอ ๓ ตัดคําวา “ให” ออก
๒. ตรวจสอบขอความในขอ ๔(๔) วาเปนการเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวน
๓. เห็นควรปรับลดคะนนในขอ ๗ จาก “รอยละ ๘๐” เปน “รอยละ ๖๐”
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๗
มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนําหารือคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
เพื่อปรับแกไขประกาศดังกลาวตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป
๕.๕ ตราสัญลักษณกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ ครั้งที่ ๒๐ “ราชภัฏลําปางเกมส”
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ
พิเศษ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตราสัญลักษณกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ ครั้งที่ ๒๐ “ราชภัฏลําปางเกมส”
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบตราสัญลักษณกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ ครั้งที่ ๒๐ “ราชภัฏลําปางเกมส” ตามเสนอ
๕.๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑
ผู ช วยศาสตราจารย พ งษ ส วั ส ดิ์ อํ านาจกิ ติ กร ผู ช วยอธิ การบดี ด านประกั น คุ ณ ภาพ
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บคณะ ป การศึ กษา ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ
๕.๗ การใช เกณฑ ประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ผู ช วยศาสตราจารย พ งษ ส วั ส ดิ์ อํ านาจกิ ติ กร ผู ช วยอธิ การบดี ด านประกั น คุ ณ ภาพ
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา ในการประกันคุ ณภาพภายใน ประจําป การศึกษา ๒๕๖๒ ระดั บ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
มติ กบม. เห็นชอบตามเสนอ
๕.๘ รูปแบบตราสัญลักษณ งานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ
พิ เศษ ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณารู ป แบบตราสั ญ ลั กษณ งานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหใชรูปแบบที่ ๑ ภาพที่ ๓
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๘
๕.๙ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมงานครบรอบ ๕๐ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ
พิ เศษ ได เสนอให ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร า ง) คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มงานครบรอบ ๕๐ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับแกชื่อบุคคลที่เปน “กรรมการ” จากตําแหนงบริหารเปนชื่อบุคคล
๒. คณะกรรมการชุดที่ ๑๐ ใหเพิ่ม “รองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะ” เปนกรรมการ
๓. คณะกรรมการชุดที่ ๑๑ ลําดับที่ ๓ แกไขจาก “รองศาสตราจารยปองปรานถนา”
เปน “รองศาสตราจารยปองปรารถน”
๔. กรณีประธานกรรมการชุดใดตองการเพิ่มรายชื่อกรรมการขอใหแจงรายชื่อเพิ่มเติม
โดยตรงที่ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมงานครบรอบ ๕๐ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๕/๒๕๖๒
ประธานแจงที่ ป ระชุ มทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ซึ่ งกํ าหนดประชุ มในวัน ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

