รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สายธนู
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ
ระบบกายภาพ
๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๕. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๙. อาจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว
ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
โพธิ์แพง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๓. อาจารยอํานาจ
สงวนกลาง ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา
คุมา
ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
กรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน
สุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๘. อาจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นายปรีชา

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา

ชัยเสนา

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางานประชุมและพิธีการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
เพิ่ ม เติ ม ว า ได รั บ การประสานจากสํ า นั ก พระราชวั ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย เป น เจ า ภาพร ว มบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในวั น ที่ ๑๑ กุ มภาพั น ธ ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยกํ าหนดให เข าร วมได ๕๐ คน โดยแยกให ขึ้ นไปนั่ งในพระที่ นั่ งดุสิ ตมหาปราสาทได
จํานวน ๕ คน อีก ๔๕ คน นั่งดานนอกพระที่นั่งฯ ซึ่งบุคคลที่จะเขารวมจะตองถึงบริเวณพระที่นั่งฯ กอนเวลา
ที่กําหนดหนึ่งชั่วโมงครึ่ง การแตงกายชุดปกติขาวไวทุกข
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๓/๒๕๕๙
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดํ าเนิ น งานกิ จกรรม/โครงการ ประจํ าเดื อนธั น วาคม ๒๕๕๙ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ที่ป ระชุมทราบถึงผลการดําเนิ นงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนธันวาคม
๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ สรุ ปสถิ ติ การใช ห องพยาบาลของนั กศึ กษาและบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งสถิติ การใช ห องพยาบาลของนั กศึ กษาและบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ สรุปรายชื่อนักศึกษาที่เบิกจายเงินทดแทนคาสินไหมประกันอุบัติเหตุ ตั้งแตวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปจจุบัน
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึงรายชื่ อนั กศึ กษาที่ เบิ กจ ายเงินทดแทนค าสิ นไหมประกั น
อุบัติเหตุ ตั้งแตวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน มคอ.๗ แบบพิชิตเกณฑ”
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน มคอ.๗ แบบพิชิตเกณฑ” ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวาง
วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๑๗,๐๐ น. ณ หองประชุมจันทนผา โดยไดรับเกียรติจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

๔
ศาสตราจารย นพ.วุ ฒิ ชั ย ธนาพงศธร มาเป น วิ ทยากร ซึ่ งมี กลุ มเป าหมายคื อ อาจารย ป ระจํ าหลั กสู ต ร
ทุกหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานทางการเงิน กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙
อาจารยอํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงให
ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานทางการเงิน กองทุ นคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร ประจําป งบประมาณ
๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วั ส ดิ์ อํ านาจกิ ติ ก ร คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการดํ าเนิ น งานและการใช จ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วั ส ดิ์ อํ านาจกิ ติ ก ร คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

๕
๔.๑๐ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ ตารางกิจกรรมทางวิชาการงาน Management Fair ครั้งที่ ๑๐
ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ ง ตารางกิ จกรรมทางวิ ช าการงาน Management Fair ครั้ งที่ ๑๐ ซึ่ งกํ าหนดจั ด ขึ้ น ระหว างวั น ที่
๑๖-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการดํ าเนิ น งานและการใช จ ายงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ของสํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ รายละเอี ยดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิ บัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๑ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ ปฏิทินกิจกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งปฏิ ทิ น กิ จกรรมประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํ านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

๖
๔.๑๕ การให บริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน (วารสารออนไลน ) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งการให บริการฐานขอมู ลอิเล็ กทรอนิ กสเพื่ อการสืบคน (วารสาร
ออนไลน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ การดําเนินโครงการอบรมศิลปะการปองกันตัว (มวยโบราณ)
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
การดําเนิ นโครงการอบรมศิลปะการป องกั นตั ว (มวยโบราณ) ซึ่ งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๖ กุมภาพั นธ
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ การดําเนินโครงการพิธีไหวครูลานนาและพิธีกินออผญา
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
การดําเนินโครงการพิธีไหวครูลานนาและพิธีกินออผญา ซึ่งกําหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย สวนสามสอ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหนงที่วาง)
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งการแต งตั้ งคณะกรรมการประจํ าคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร (แทนตํ าแหน งที่ ว าง)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ รายงานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการฯ ในฐานะเลขานุการ
กองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงาน
กองทุ นสวั สดิ การภายในของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

๗
๔.๒๐ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาส
ที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๑ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
รายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๔ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู ช วยศาสตราจารย จรี รั ตน สุ วรรณ ผู อํ านวยการสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาส
ที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

๘
๔.๒๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นวดเพื่อสุขภาพ” และการพัฒนาหลักสูตร
จากการบริการวิชาการ
ผู ช วยศาสตราจารย จรี รั ตน สุ วรรณ ผู อํ านวยการสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นวดเพื่ อสุขภาพ” และการพัฒนาหลักสูตรจาก
การบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๖ สรุปการดําเนินงานโครงการวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชน
ทองถิ่นที่นาอยู
ผู ช วยศาสตราจารย จรี รั ตน สุ วรรณ ผู อํ านวยการสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นที่นาอยู
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๗ กําหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห หองสมุด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ และกําหนดการจัดงาน
นิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๒”
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดการจัดกิจกรรม
สัป ดาห ห องสมุ ด ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ระหว างวั นที่ ๒๑-๒๔ กุ มภาพั น ธ ๒๕๖๐ และกํ าหนดการจั ดงาน
นิทรรศการ “ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ ๑๒” ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๘ การประชุ มประจํ าป ภาคี อนุ รักษ สิ่ งแวดล อมธรรมชาติ และศิ ลปกรรมกลุ มจั งหวั ด
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
การประชุมประจําปภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดจัด
ระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง
มติ กบม. รับทราบ
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๙
๔.๒๙ กิจกรรมงานวันตรุษจีนของงานวิเทศสัมพันธและศูนยนักศึกษานานาชาติ
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วางานวิเทศสัมพันธและศูนยนักศึกษานานาชาติจะจัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๐ ณ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๐ การแขงขันกีฬาอาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวาในระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเป นเจาภาพจัดการแข งขันกีฬา
สโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๑ ทุนวิจัยภายใตแผนงานการวิจัยโครงการทาทายไทย
ผูช ว ยศาสตราจารย จ รีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบั น วิจัย และพั ฒ นา ได แจงให
ที่ ประชุ มทราบว าสํานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิจัยไดจัดสรรทุนวิจัยโครงการทาทายไทย ในกลุมเรื่อง
นวัตกรรมเพื่ อการพัฒนาพื้นที่ โดยจะเริ่มประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ
๒๕๖๐ ซึ่งจะไดรับการสนับสนุนโครงการละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๒ การร ว มทํ า บุ ญ เป น เจ า ภาพโครงการอุ ป สมบทหมู ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดขอเชิญผูบริหาร
รวมทําบุญเปนภาพโครงการอุปสมบทหมูถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผูสมัครเขารวมโครงการ จํานวน ๒๑ คน
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) คาเปาหมายตัวบ งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
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๑๐
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ไดเสนอใหมีการปรับแกรอยละผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยในสายมนุษยศาสตร จาก รอยละ ๒๐ เปนรอยละ ๓๐
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามเสนอ
๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการตอตานการทุจริต
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง นโยบายการต อ ต านการทุ จ ริ ต รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการตอตานการทุจริต
ตามเสนอ
๕.๓ รูปแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณารูปแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยเจษฎา ทองสุข
อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยเจษฎา ทองสุข อาจารยสั งกัดคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําเสนอ
รูปแบบเสื้อกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียดตามการนําเสนอ
ที่ ป ระชุ มร วมกั น พิ จ ารณาและมี ขอเสนอแนะวาควรมอบรองอธิ การบดี ฝ ายกิ จ การ
นักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกลาว โดยใหเชิญผูชวยอธิการบดีดานสิทธิ
ประโยชน อาจารยเจษฎา ทองสุ ข องคการบริห ารนั กศึกษาภาคปกติ สภานั กศึกษา และนายกสโมสร
นักศึกษาคณะ ๖ คณะ รวมประชุมเพื่อใหขอคิดเห็น
มติ กบม. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๔ การดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสนับสนุนให
ทุกมหาวิทยาลั ยในประเทศไทยมีการวางแผนเพื่ อสนั บสนุ นและผลักดั นนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุ หรี่
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม และตอเนื่อง เพื่อการสรางเสริมสุขภาพของทุกคน โดยกําหนดใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะสวนที่เปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางเปนสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของ
ผูไมสูบบุหรี่เปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
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๑๑
ที่ ป ระชุ มร วมกั นพิ จารณาและมี ข อเสนอแนะให มหาวิ ทยาลั ยจั ดกิ จกรรมรณรงค ลด
การสูบบุหรี่ กําหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ และจัดใหมีพื้นที่สําหรับสูบบุหรี่
มติ กบม. มอบผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไปดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๕ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
๖.๒ การอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุน
การลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ขสมบู รณ รองอธิการบดี ฝายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ
โครงการตามมาตรการกระตุน การลงทุ น ขนาดเล็กทั่วประเทศที่ไดมีการกอหนี้ผูกพันภายในวันทําการ
สุดทายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยใหขยายเวลาการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
๖.๓ การประเมินผลการสอนกอนเสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบว า คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการได มี ม ติ เห็ น ชอบให ผู เสนอขอกํ าหนดตํ าแหน ง
ทางวิชาการยื่นเสนอขอประเมินผลการสอนกอนเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยสามารถเก็บ
ผลการประเมินการสอนไวไดไมเกิน ๓ ป ยอนหลังนับจากวันที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เห็นชอบผลการประเมินการสอน
มติ กบม. รับทราบ
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๑๒
เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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