รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๓.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

๑๖. อาจารยดวงใจ
๑๗. อาจารยปริตต
๑๘. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
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
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ

๓.

เหลมตระกูล

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา

สายธนู
สิทธิสรวง

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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
๓/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๐ เมื่ อวั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๖๐ ณ ห องประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๖
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

๓
๔.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง
ที่วาง)
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
อาจารย ป รารถนา โกวิท ยางกู ร คณบดี ค ณะครุศาสตร ได แจ งให ที่ ประชุ มทราบถึ ง
การแต งตั้ งคณะกรรมการประจําคณะครุ ศาสตร (แทนตํ าแหน งที่ ว าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงที่วาง)
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) ประจําป ๒๕๖๐
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
โครงการฝ กอบรม “สร างนั กวิ จั ยรุ นใหม ” (ลูกไก) ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่ งกํ าหนดจั ดขึ้ นระหวางวันที่ ๓-๗
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู (สสส.)
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู (สสส.) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔-๕
เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี นั กวิ จั ยที่ เข าร วมโครงการ จํ านวน ๑๓๘ คน รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

๔
๔.๗ รายงานผลการดําเนิ นงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดื อนมีนาคม ๒๕๖๐ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
สภามหาวิทยาลั ย ได แจ งให ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนิ นงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดื อน
มีนาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ กําหนดการประชุมสัมมนาผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนแผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง
กําหนดการประชุมสัมมนาผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยในการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ให สอดคล องกั บ Thailand ๔.๐ ซึ่งกํ าหนดจั ดขึ้ นระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบู รณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบู รณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาส ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

๕
๔.๑๑ แจ งข าวประชาสัมพั นธและจั ดการงานนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ในการรั กษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบู รณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงขาวประชาสัมพันธและจัดการงานนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชกฤษฎีกา วาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งขณะนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเตรียมพรอมสนับสนุน
แนวนโยบายดังกลาวในเบื้องตน จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่องการควบคุมการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ
๒. เรื่ องการสํ ารวจระบบสารสนเทศภายในหน วยงาน เพื่ อจัดทะเบี ยนรายการระบบ
สารสนเทศ ควบคุมการใชงาน และประเมินความเสี่ยงดานสนเทศ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานความคื บ หน า เรื่ อ งการขยายการบริ ก ารเครื อ ข า ยไร ส าย และขอความ
อนุเคราะหใหชวยดูแลและตรวจสอบการใชงานของอุปกรณขยายสัญญาณ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบู รณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานความคืบหนาเรื่องการขยายการบริการเครือขายไรสาย และ
ขอความอนุเคราะหใหชวยดูแลและตรวจสอบการใชงานของอุปกรณขยายสัญญาณ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ โครงการรวบรวมขอมูลลําปางศึกษา การเสวนา เรื่อง “การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
วัดมาน เมือง ไต ในเขตเมืองลําปาง”
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการรวบรวมข อมู ลลํ าปางศึกษา การเสวนา เรื่อง “การท องเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรม: วัดมาน เมือง ไต
ในเขตเมืองลําปาง” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ ผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑเซรามิก ที่มีลวดลายสะทอนเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมลานนาลําปาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑดานศิลปวัฒนธรรม
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงผลการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑเซรามิก ที่มีลวดลายสะทอนเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมลานนา
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๖
ลําปาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑดานศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ สรุ ปผลการประเมิ นการจัดงานเกษตรแฟร ครั้ งที่ ๕ “เอื้ องเหนื อบาน ณ ราชภั ฏ
ลําปาง”
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึง สรุปผลการประเมินการจัดงานเกษตรแฟร ครั้งที่ ๕ “เอื้องเหนือบาน ณ ราชภัฏลําปาง”
ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๘-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ การดําเนินการขอรับรองแปลงขาวอินทรียจากกรมการคาขาว
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงการดํ าเนิ นการขอรับรองแปลงขาวอินทรีย จากกรมการคาขาว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ การดําเนินการแกไขปญหา โค-กระบือ ของศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานฯ
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงการดํ าเนิ นการแกไขปญหา โค-กระบือ ของศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานฯ ซึ่งขณะนี้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดทําขั้นตอนการขอจําหนาย โค-กระบือ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เบิ ก จ ายเงิ น ทดแทนค าสิ น ไหมประกั น อุ บั ติ เหตุ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ผูช ว ยศาสตราจารย ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่เบิกจายเงินทดแทนคาสินไหม
ประกันอุบัติเหตุ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๗
๔.๑๙ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๐ การเสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง)
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงการเสนอชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจําไตรมาสที่ ๑-๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาสที่ ๑-๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ การยุติการดําเนินงานของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลองชั่วคราว
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวางานสิทธิประโยชนไดขออนุญาตยุติการดําเนินงานของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ
กาสะลองชั่ วคราว ตั้ งแต วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อตรวจนับสินคาใหมีความถูกตอง และรอการปรับ
ระเบี ยบใหม เพื่ อให สามารถรองรับการจําหน ายสิ นคาระหวางหน วยงานภายในได สําหรับสิ นคาประเภท
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษาและสินคาประเภทใกลหมดอายุ ทางมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให
คณะกรรมการดํ าเนิ นงานศู น ย ฝ กประสบการณ วิ ชาชี พธุ รกิ จพิ จารณาและมอบหมายให นํ ามาจํ าหน าย
นอกศูนยฯ ตอไป
มติ กบม. รับทราบ
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๘
๔.๒๓ การจําหนายเครื่องแบบนักศึกษา เสื้ อกิจกรรมและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
นักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญาดําเนินการ
จํ าหน ายเครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษา เสื้ อ กิ จ กรรมและเครื่ อ งหมายประกอบเครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาแทนศู น ย
ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง โดยในสวนของเครื่องแบบนักศึกษาจะประกาศเชิญชวนใหรานคานํา
สินคามาฝากขายภายใตเงื่อนไขที่คณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจไดกําหนดไว สําหรับเสื้อ
กิจกรรมและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักศึกษาไดเปดใหจองทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๔ รูปแบบอาคารกาแฟ Amazon
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบอาคารกาแฟ Amazon ซึ่งจะดําเนินการกอสรางบริเวณหนาโรงอาหารทิพยธัญญา
และคาดวาจะแลวเสร็จกอนสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๕ สติ๊กเกอรไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูช วยศาสตราจารย ไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดทําสติ๊กเกอรไลนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จึงประชาสัมพันธใหผูที่สนใจทั่วไปทราบ โดยจะมีคาใชจา ย จํานวน ๓๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๖ กําหนดการพิธีรดน้ําขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการพิธีรดน้ําขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยศักดิ์ สักเสริญ
รัตนชัย ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๔.๓๐ เปนตนไป ณ หองประชุมเวียงละกอน
ชั้น ๒ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๙
๔.๒๗ กําหนดการ “รดน้ําดําหัวอาจารยและบุคลากรอาวุโส” ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลําปาง
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการ “รดน้ําดําหัวอาจารยและบุคลากรอาวุโส” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยกําหนดจัด
ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น. เปน ตนไป ณ บริเวณหนาอาคารสํานั กศิลปะและ
วัฒนธรรม
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๘ การจั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปางไดดําเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุลยเดช และนิทรรศการ (พิพิธภัณ ฑมีชีวิต) เรื่อง ประเพณี
สิบสองเดือน นครลําปาง ณ ชั้น ๑ อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การขอความเห็นชอบขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรใหม
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ านวยการสํ านั กงานอธิ การบดี ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรใหม
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม
ที่ เป นหลั กสู ตรที่ ทํ าร วมกั นระหว างคณะและใช ชื่ อปริ ญญาที่ มหาวิทยาลั ยยังไม มี ขอให มีการนํ าเสนอให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากอน
มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ การของบประมาณสนับสนุนการจัดทําหองน้ําและถนนเพื่อรับการบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให
ที่ ป ระชุ มพิ จารณาการของบประมาณสนั บ สนุ น การจั ดทํ าห องน้ํ าและถนนเพื่ อรั บ การบริ การวิ ช าการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทําบันทึกเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
โดยรวบรมขอมูลเพื่อขอในแผนงบประมาณประจําปตอไป
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๑๐
๕.๓ การของบประมาณสนับสนุนงานวางทอระบายน้ํา
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให
ที่ ประชุ มพิ จารณาการของบประมาณสนั บ สนุ น งานวางท อระบายน้ํ า รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. มอบคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทําบันทึกเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
โดยรวบรมขอมูลเพื่อขอใยแผนงบประมาณประจําปตอไป
๕.๔ (ร าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อง หลั ก เกณฑ แ ละอั ต ราการจ า ย
คาตอบแทน คาเดินทาง และคาที่พัก ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เสนอ
ให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อง หลั กเกณฑ และอั ตราการจ าย
คาตอบแทน ค าเดินทาง และค าที่ พั ก ของคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพการศึ กษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจาย
คาตอบแทน คาเดินทาง และคาที่พัก ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ
๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง การกํ าหนดภาระงานของผู ดํ ารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
นายปรีชา ไชยโย เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่ อ ง การกํ าหนดภาระงานของผู ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย ผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เห็นควรใหปรับเปนฉบับเดียว
๒. ใหเพิ่มคํานิยามคําวา “ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง”
๓. ขอใหทบทวนภาระงานสอนของอาจารยที่สอนในโรงเรียนสาธิตใหม
มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๑๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๕/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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