รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
ผูชวยศาสตราจารยจําลอง
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
อาจารยวุฒิรัตน
อาจารยเอกรัฐ
อาจารยอัจฉริยา
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยรัชดาพร

สายธนู
สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ
สิทธิสรวง
คําบุญชู
ชัยเสนา
พัฒนิบูลย
อินตะวงศา
ครุธาโรจน
ลางคุลเสน
หวลอารมณ

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน
๒๐. อาจารยปริตต
๒๑. นายปรีชา

สุวรรณ
สายสี
ไชยโย

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖
๑๗.
๑๘.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา
อาจารยอัคจร
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

เหลมตระกูล
จันทรตา
โพธิ์แพง
แมะบาน
ฮั่นยะลา
อินตะขัน
สุขสมบูรณ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนางานประชุมและพิธีการ

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๒
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับ รองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๙
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห องประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํ ารายงานการประชุม เสร็จเรีย บรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. หนาที่ ๓ ระเบีย บสลวาระที่ ๔.๒ บรรทัดที่ ๓ ใหแ กไขขอความจาก “...ระหวาง
วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙...” เปน “...ระหวางวันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙...”
๒. หนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ระเบีย บวาระที่ ๔.๙ และระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ให
แกไขชื่อสกุลจาก “ครุทธาโรจน” เปน “ครุธาโรจน”
๓. หน า ที่ ๔ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๘ บรรทั ด ที่ ๒ ให แ ก ไ ขข อ ความจาก “...สถานเอกอัคราชทูต...” เปน “...สถานเอกอัครราชทูต...”
๔. หน า ที่ ๕ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๑ ให แ ก ไ ขชื่ อ สกุ ล จาก “ครุ ท ธาโรจน ” เป น
“ครุธาโรจน”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ป ระชุม
๒.๒ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๕๙
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห องประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏลํ าปาง นั้ น ฝ ายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม เสร็จเรีย บรอยแล วรายงาน
การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขหนาที่ ๓ โดยใหตัดขอ ๖ ออก
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ป ระชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๙
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปฏิทิ น
การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ ประมาณการค าใช จายผูรั บ ทุ นพั ฒนาบุ คลากรศึกษาตอระดั บ ปริญ ญาเอก (ตั้งแต
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘)
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประมาณ
การคาใชจายผูรับทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาตอระดับปริญญาเอก (ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘) โดยมียอดเงิน
รวมประมาณการจํานวนทั้ งสิ้น ๑๖,๓๙๕,๔๘๐ บาท (สิบหกลานสามแสนเกาหมื่ นหาพันสี่รอยแปดสิบบาท
ถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูช วยศาสตราจารยสุ วรรณี จั นทรต า คณบดี คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ไดแ จง ให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาส
ที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานตัว ชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูช วยศาสตราจารยสุ วรรณี จั นทรต า คณบดี คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ไดแ จง ให
ที่ป ระชุม ทราบถึ งรายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๔
๔.๕ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลม ตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
ครุศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของ
คณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุ ศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานตัว ชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แ พง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแ จงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิ ทยาศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูช วยศาสตราจารย ธนวิท ย บุ ต รอุ ดม คณบดี คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสังคมศาสตร
ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการดํ าเนิ น งานและการใช จ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๕
๔.๑๐ รายงานตัว ชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูช วยศาสตราจารย ธนวิท ย บุ ต รอุ ดม คณบดี คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสังคมศาสตร
ไดแ จงใหที่ประชุม ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูช วยศาสตราจารยจั กรกฤษณ ฮั่น ยะลา รองคณบดีค ณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม
ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการดํ าเนิ น งานและการใช จ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมรายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานตัว ชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูช วยศาสตราจารยจั กรกฤษณ ฮั่น ยะลา รองคณบดีค ณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม
ไดแ จงใหที่ประชุม ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของ
คณะวิทยาการจัดการรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ รายงานตัว ชี้ วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการ
จัดการรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๖
๔.๑๕ รายงานผลการแขงขันกีฬ ามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ “พิ งคนคร
เกมส”
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ผลการแข งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ มภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๘ “พิงคนครเกมส” ระหวางวันที่ ๘-๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ ขอเชิ ญ ร ว มทํ าบุ ญ ทอดผ า ป า สามั ค คี เพื่ อเป น ทุ นการศึ ก ษาให แก นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูช ว ยศาสตราจารย ปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ได ขอเชิ ญผู บริ หารรวมทํ าบุ ญ
ทอดผ าป าสามั ค คี เพื่ อเป น ทุ นการศึ ก ษาให แ ก นั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ในวั น พุ ธ ที่ ๒๔
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจันทนผา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ รายงานผลการดํ าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจํ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ การเบิกจายงบลงทุน
ผู ช วยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ รองอธิ ก ารบดี ขอให ห น ว ยงานที่ ไ ด รั บ
งบลงทุน เรง ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
31

มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ กําหนดการ “ศึ กษาดู งานวิช าการรับ ใชสั งคม จังหวัด ลํา ปาง” ของศู นย บ ริการ
วิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารยจ รีรัตน สุ วรรณ ผู อํานวยการสถาบั นวิจัย และพั ฒ นา ไดแ จ งให
ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการ “ศึกษาดูงานวิชาการรับใชสังคม จังหวัดลําปาง” ของศูนยบริการวิชาการแก
ชุม ชน มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ในวัน ศุ กร ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๙ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๗
๔.๒๐ การจัดทําเสื้อ ๔๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุม ทราบ
วาขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําและมอบเสื้อพื้นเมืองใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การขอพระราชทานนามหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นายปรีช า ไชยโย ผู อํา นวยการสํ านั ก งานอธิ การบดี ได เสนอให ที่ ประชุ ม พิ จ ารณา
การขอพระราชทานนามหอประชุ ม ใหญ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏลํ าปาง รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. มอบผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดีประสานผูเกี่ยวของรวมประชุมหารือกําหนดชื่อเรียก
หอประชุมใหญเพื่อขอพระราชทานนามตอไป
๕.๒ โครงการรั บ จางเป นตั วแทนรับ ชํ าระคาธรรมเนียมการศึกษาและค าสมัครสอบ โดย
บริษัทเคานเตอรเซอรวิส จํากัด (ในเครือซีพีออล)
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุม พิจารณาโครงการ
รับจางเป นตัวแทนรั บชําระคาธรรมเนี ยมการศึกษาและคาสมั ครสอบ โดยบริษัท เคาน เตอรเซอร วิส จํากั ด
(ในเครือซีพีออล) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุม รวมกันพิจารณาและมีข อเสนอแนะวาควรให บริษั ทเคานเตอร เซอรวิส จํากั ด
(ในเครือซีพีออล) ประทับตราบริษัทฯ เพื่อเปนหลักฐานการจายเงินดวย
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและมอบผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี และ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิป ระโยชนหารือกับบริษัทเคานเตอรเซอรวสิ จํากัด (ในเครือ
ซีพีออล) เกี่ยวกับแนวทางและรายละเอียดการใหบริการ
๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง การกํ าหนดภาระงานของผู ดํ ารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุม พิจารณา
(ร าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อ ง การกํ าหนดภาระงานของผู ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังนี้
๑. หนาที่ ๔ ขอ ๗.๑.๖ บรรทัดที่ ๔ ใหเพิ่มขอความ “ใหคิดภาระงานไดไมเกิน ๒ ภาค
การศึกษา” ตอทาย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๘
๒. หนาที่ ๕ ขอ ๘.๑ ๑) ใหเพิ่มวรรคหนึ่งดวยขอความ “งานวิจัย ที่จะนํามาคิด ภาระ
งานวิจัยไดตองมีการบันทึกขอมูลในระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือมีการแจงมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณ
อักษร”
๓. หนาที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ ใหแกไขตัวเลขจาก “๒.๙” เปน “๒.๘”
๔. หนาที่ ๘ ขอ ๑๐ ใหแกไขขอความ ดังนี้
(๑) จาก “หัวหนาโครงการ” เปน “ประธานกรรมการ”
(๒) จาก “กรรมการและเลขานุการโครงการ” เปน “กรรมการและเลขานุการ”
(๓) จาก “กรรมการโครงการ” เปน “กรรมการ”
๕. หนาที่ ๙ ขอ ๑๓.๒.๔ ใหเพิ่มขอความ “หรือประธานสหกิจศึกษา”
๖. ควรเพิ่มกรณีผูบริหารที่ปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไมใหมีการนํามาคิดเปนภาระงาน
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๙
โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๙
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี ไดเสนอให ที่ประชุมพิ จารณา
(ร าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง การแบ งส วนราชการ ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏลํ าปาง
พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเสนอ
๕.๕ ตัวอยางครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง และ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย
ปริญญาในสาขาวิ ชา อักษรยอสําหรับ สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตํ าแหน ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ตัวอยาง
ครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน ง และ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับ
ที่ ...) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ประธานขอให คณบดี คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร และคณบดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมกํ าหนดรายละเอี ยดของสี แดงให ชั ดเจนและแจงผู ชวยศาสตราจารยป ริเยศ สิท ธิสรวง รอง
อธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๙
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ และมอบผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี
และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๔/๒๕๕๙
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ านั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดประชุม ในวันที่
๑๖ มีน าคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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