
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน 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 ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. อาจารยอัจฉริยา 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 ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท 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 สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา  รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

วิชาการตางประเทศ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นายจตุพร  จันทรมา ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางก่ิงดาว  ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ รายงานการศึกษา เรื่อง กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการกํากับดูแลคุณภาพ 

การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสํานักงานปลัดประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ไดจัดทํารายงานการศึกษา เรื่อง กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการกํากับดูแลคุณภาพ

การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไดเผยแพรผาน QR code รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๑๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ โดยใหมีการเพ่ิมขอเสนอแนะของท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

  “ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดประชุมหารือ

คณบดี ผูอํานวยการ และผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และหากมีขอเสนอแนะหรือ

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมใหนําเสนอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการ 

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป”    

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 

  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ รายงานการผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ของกอง

พัฒนานักศึกษา  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๑  

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

ไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดออน โอกาสในการพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการ

อยางตอเนื่อง รายละเอียดดังนี้ 

วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สํานักงานอธิการบดี 

วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๓ กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบถึง กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน ไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสในการพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงได

กําหนดวันประเมินฯ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยพิทักษ อยูมี ประธานกรรมการ 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ จูมวงษ กรรมการ 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยขวัญดาว แจมแจง กรรมการ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 



 ๔ 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยทิวาพร ขันผนึก กรรมการ 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการและเลขานุการ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

  อาจารยเสาวรีย บุญสา ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(แทนตําแหนงท่ีวาง)  

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ สรุปผลการประเมินกิจกรรมงานแสดงสินคาสรางสรรคดวยนวัตกรรมสินคาชุมชน

เกษตรสัมพันธ...ปนสุขสูชุมชน  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการประเมินกิจกรรมงานแสดงสินคาสรางสรรคดวยนวัตกรรมสินคาชุมชนเกษตร

สัมพันธ...ปนสุขสูชุมชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ โครงการพัฒนาโซอุปทานขาวเพ่ือตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรการพัฒนา

ผูประกอบการยุคดิจิทัล  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาโซอุปทานขาวเพ่ือตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรการพัฒนา
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 ๕ 

ผูประกอบการยุคดิจิทัล โดยกําหนดรับสมัครตั้งแตวันนี้จนถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ โครงการพัฒนาโซอุปทานขาวเพ่ือตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรชาวนา

อัจฉริยะ  

  ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาโซอุปทานขาวเพ่ือตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรชาวนาอัจฉริยะ 
โดยกําหนดรับสมัครต้ังแตวันนี้จนถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๙ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ ประชาสัมพันธการสงบทความวิจัย และลงทะเบียนเขารวมการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เครือขายสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๑๓  

  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประชาสัมพันธให 

ท่ีประชุมทราบถึงการสงบทความวิจัย และลงทะเบียนเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๑๓ ในหัวขอ “ขับเคลื่อนพลังเครือขายการวิจัยและนวัตกรรม 

อยางสรางสรรค เพ่ือพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ใหยั่งยืน” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๑๐ 

มติ กบม. รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ กรอบและภาระงานผูดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย  

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากรณีเรื่องคาบและชั่วโมงสอน เพ่ือจะใชประกอบ 

ในการพิจารณาทบทวนกรอบและภาระงานผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ซ่ึงมีกําหนดประชุมในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอคิดเห็นรวมกันวาควรปรับเพ่ิมจํานวนคาบเรียนและ

ชั่วโมงสอน 

มติ กบม. เห็นชอบมอบคณะกรรมการพิจารณาทบทวนประกาศภาระงานของบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยราภัฏลําปาง นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมประกอบในการทบทวนประกาศ 

  ดังกลาว 
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 ๖ 

 ๕.๒ การกํากับติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตรตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินท่ีผานการเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

  ประธานได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินท่ีผานการเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยขอใหคณบดี

กํากับและติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินท่ีผาน 

การเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหงานประกันคุณภาพการศึกษา

จัดทําแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานใหแตละคณะ เพ่ือใหคณะจัดทํารายงานตามแบบฟอรมและ

นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเปนรายไตรมาส 

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับขอความในการขยายความของคําวา “เพ่ือพัฒนาสังคม” ใหชัดเจน 

  ๒. เพ่ิมขอความเก่ียวกับอัตลักษณบัณฑิต 

มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนําหารือคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

  เพ่ือปรับแกไขประกาศดังกลาวตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอคณะกรรมการ 

  บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครัง้ตอไป 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ

เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ...  

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ 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  

  เพ่ือปรับแกไขประกาศดังกลาวตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอคณะกรรมการ 

  บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

 ๕.๕ ตราสัญลักษณกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ ครั้งท่ี ๒๐ “ราชภัฏลําปางเกมส”  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาตราสัญลักษณกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ ครั้งท่ี ๒๐ “ราชภัฏลําปางเกมส” 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบตราสัญลักษณกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ ครั้งท่ี ๒๐ “ราชภัฏลําปางเกมส” ตามเสนอ 

 ๕.๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑  

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

 ๕.๗ การใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบตามเสนอ 

 ๕.๘ รูปแบบตราสัญลักษณ งานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารูปแบบตราสัญลักษณ งานครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบใหใชรูปแบบท่ี ๑ ภาพท่ี ๓  
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๕.๙ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมงานครบรอบ ๕๐ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการ

พิเศษ ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการเตรียมงานครบรอบ ๕๐ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ปรับแกชื่อบุคคลท่ีเปน “กรรมการ” จากตําแหนงบริหารเปนชื่อบุคคล 

๒. คณะกรรมการชุดท่ี ๑๐ ใหเพ่ิม “รองคณบดีฝายวิชาการทุกคณะ” เปนกรรมการ 

๓. คณะกรรมการชุดท่ี ๑๑ ลําดับท่ี ๓ แกไขจาก “รองศาสตราจารยปองปรานถนา” 

เปน “รองศาสตราจารยปองปรารถน” 

 ๔. กรณีประธานกรรมการชุดใดตองการเพ่ิมรายชื่อกรรมการขอใหแจงรายชื่อเพ่ิมเติม

โดยตรงท่ีผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมงานครบรอบ ๕๐ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๑๕/๒๕๖๒ 

 ประธานแจงท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายจตุพร จันทรมา) 

หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูบันทึกการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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