รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

๔.

ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๕.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

สายธนู
สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ

๑๘. อาจารยดวงใจ
๑๙. อาจารยปริตต
๒๐. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
โพธิ์แพง
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา

เหลมตระกูล

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

รองประธานกรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางานประชุมและพิธีการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลั ย ได แจงให ที่ป ระชุ มทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๓
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงที่วาง)
ผูช วยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ป ระชุมทราบถึ งการแต งตั้ งคณะกรรมการประจํ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหน งที่ วาง) ใน
องคประกอบของคณบดีและรองคณบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ ผลคะแนนการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ นงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครั ฐ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับสถาบั นอุดมศึกษา ซึ่ งสํารวจและวิ เคราะห โดยมู ลนิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
ที่ประชุมไดใหขอสังเกตวาในการนําสงขอมูลปตอไปขอใหผูรับผิดชอบประสานขอขอมูล
จากหน วยงานที่จั ดกิจกรรมหรือมี การดํ าเนิ นโครงการที่สอดคล องกับดัชนี หรือตัวชี้วัดที่ใชในการประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใส
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๖๐
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผูบริหารรวมเปน
เจาภาพโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๖๐ โดยจะมีพิธีอุป สมบทในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ วัดปงหอศาล อําเภอเเมทะ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีผูเขารวมอุปสมบท จํานวน ๖๒ รูป สําหรับรายละเอียด
การรวมเป นเจาภาพสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม ได ทําหนังสือแจงใหทุกหน วยงานภายในมหาวิทยาลั ย
เรียบรอยแลว
มติ กบม. รับทราบ
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๔
๔.๖ การจั ดเวที เสวนาทางวิ ชาการเกี่ ยวกั บการติ ดตาม ตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดลอม
ดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟา
ทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ว า การไฟฟ าฝ า ยผลิ ต แห งประเทศไทย (กฟผ.) ได ข อความอนุ เคราะห ให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด เวที เสวนา
ทางวิชาการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรูทางวิชาการระหว างอาจารย นักวิชาการ นั กศึ กษา และผูสนใจทั่ วไป ในวันที่ ๒๒ มี นาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ การจัดทําแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ขสมบู รณ รองอธิการบดี ฝ ายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพใน
การจัดทําแผน Reprofiling ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ การจัดอบรมใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวามหาวิทยาลัยมีกําหนดการจัดอบรมใหแกผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ระหว า งวั น ที่ ๒๓-๒๔ มี น าคม ๒๕๖๐ การอบรมสํ า หรั บ บุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภ าพและลดขอผิดพลาดการปฏิ บั ติงานด านการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัย จัดโดยงานคลั ง
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
๒. วั นที่ ๒๔ มี นาคม ๒๕๖๐ การอบรมสํ าหรั บ ผู บริ หารหรื อหั วหน างานเพื่ อจั ดทํ า
แผนพัฒนารายบุคคล โดยงานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
๓. ระหวางวันที่ ๒๘-๒๙ มี นาคม ๒๕๖๐ การอบรมสําหรับบุ คลากร เพื่ อเสริมสราง
ประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหมเพื่อเพิ่มความรูการปฏิบัติงานดานพัสดุและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวาจากการเขารวมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ไดเชิญพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศดวย โดยทาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๕
องคมนตรี ไ ด แ ถลงลายพระหั ต ถ ข องสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ รั ช กาลที่ ๑๐ ซึ่ ง พระองค อ ยากเห็ น
ความเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นโดยขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงเพิ่มยุทธศาสตรที่เปนการพัฒนาใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอทองถิ่นจริงๆ
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง การใช รถยนต ของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอ ๑๒ ใหเพิ่ มยอหนาที่ ๒ โดยใชขอความ “เมื่อผูขออนุ ญาตไดรับอนุ ญาตให ใช
รถยนตตามขอ ๑๐ และเปนกรณีตองเสียคาเชื้อเพลิงและคาบริการตางๆ ตามขอ ๙ จะตองชําระคาใชจาย
ตามข อ ๑๒ ให แ ล ว เสร็ จ ก อ นออกเดิ น ทาง หากมิ ได ดํ าเนิ น การชํ า ระให แ ล ว เสร็ จ ก อ นออกเดิ น ทาง
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขออนุญาตดังกลาว”
๒. เพิ่มขอ ๑๓.๓.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๑,๐๐๐ บาท”
๓. เพิ่มขอ ๑๔.๓.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๑,๕๐๐ บาท”
๔. เพิ่มขอ ๑๕.๔.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๒,๕๐๐ บาท”
๕. เพิ่มขอ ๑๖.๔.๓ โดยใชขอความ “รถบรรทุก ๖ ลอ วันละ ๓,๐๐๐ บาท”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ตามเสนอ
๕.๓ การเสนอชื่อปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ผู ช วยศาสตราจารย ป รี ช า โพธิ์ แพง รั กษาการคณบดี คณะวิ ทยาศาสตร ได เสนอให
ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อปริญญาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๖
ที่ ป ระชุ มร วมกั น พิ จารณาและมี ข อเสนอแนะว าคณะควรเสนอชื่ อปริ ญ ญาในระดั บ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอกดวย
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหคณะดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทางาน
ประธานเสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณา (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทางาน ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๔/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

