รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๒.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๓.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๔.
๕.
๖.
๘.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
อาจารยรัชดาพร

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ผูชวยศาสตราจารยนนั ทินา
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยปรารถนา
อาจารยณรงค
อาจารยปริตต
นายปรีชา

สายธนู
สมุทธารักษ
เหลมตระกูล
สิทธิสรวง

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คชภักดี
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สุขสมบูรณ

๒.
๓.

ครุธาโรจน
สุขสมบูรณ

อาจารยอัจฉริยา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ

ทองเกล็ด

ผูอํานวยการกองกลาง

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
๔/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๔/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไข ดังนี้
๑. หน าที่ ๕ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๓ บรรทั ด ที่ ๓ ให เพิ่ ม ข อความจาก “...ลําปาง”
รายละเอียดตาม...” เปน “...ลําปาง” และขอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการตอไป รายละเอียดตาม...”
๒. หน า ที่ ๖ ระเบี ย บวาระที่ ๔.๑๔ บรรทั ด ที่ ๑ ให เ พิ่ ม ข อ ความจาก “...ด า น
ศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดตาม...” เปน “...ดานศิลปวัฒนธรรม และขอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของดําเนินการ
ตอไป รายละเอียดตาม...”
๓. หนาที่ ๙ มติระเบียบวาระที่ ๕.๒ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขคําจาก “ใย” เปน “ใน”
๔. หนาที่ ๑๐ มติระเบียบวาระที่ ๕.๓ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขคําจาก “ใย” เปน “ใน”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนง

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓
อาจารย ผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอี ยดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. การสอนในโรงเรียนสาธิตใหคิดภาระงานเทากับการสอนในระดับปริญญาตรี
๒. การสอนในระดั บปริ ญ ญาตรี ที่ สอนโดยใช ภาษาต างประเทศตามที่ มหาวิทยาลั ย
กําหนดใหคิดภาระงานเทากับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา”
๓. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตใหคิดภาระงานเทากับรองคณบดี
๔. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตใหคิดภาระงานเทากับผูชวยคณบดี
มติ กบม. เห็นชอบและมอบรองอธิการบดีฝายบริหารดําเนินการแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
โดยใหจัดทําเปนประกาศฉบับใหม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ทยาลั ย ได แจ งให ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจําเดื อน
เมษายน ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานตั วชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
วิทยาศาสตรรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔
๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหน งที่วาง) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ โครงการรดน้ํ า ขอพรและเชิ ด ชู เกี ยรติ ป ราชญ ท องถิ่ น ด านศิ ลปะและวั ฒ นธรรม
อาจารยศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย เนื่องในวันสงกรานต
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
โครงการรดน้ําขอพรและเชิดชูเกียรติปราชญทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย
เนื่องในวันสงกรานต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ กิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน)
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
กิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ มิถุนายน
และวันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเวียงละกอน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยจะนําดอก
ดารารัตน (ดอกไมจันทน) ที่ประดิษฐ จํานวน ๑,๐๐๐ ดอก มอบใหกับจังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
ในการนี้ อาจารย ป ริ ตต สายสี ผู อํ านวยการสํ านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม ได ขอหารื อ
ที่ประชุมเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยควรมีการปลูกดอกดาวเรืองประดับภายในมหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลาที่มี
การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอให สํ านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรมมอบดอกดารารั ตน (ดอกไม จั นทน ) ที่ ประดิ ษฐ
ใหกับจังหวัดลําปาง จํานวน ๒,๐๐๐ ดอก
๒. ขอให คณะเทคโนโลยี การเกษตรดํ าเนิ นการปลู กดอกดาวเรื องเพื่ อประดั บภายใน
มหาวิทยาลัยในชวงระยะเวลาที่มีการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มติ กบม. รับทราบและมอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๕
๔.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหนงที่วาง)
อาจารยณ รงค คชภั กดี รองผูอํานวยการสถาบั น วิจั ยและพั ฒ นา ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งการแต งตั้ งคณะกรรมการประจําสถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา (แทนตํ าแหน งที่ วาง) รายละเอี ยดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ การนําเสนอผลการดําเนินงานและระดมความเห็นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ภายใต ความร วมมื อการพั ฒนางานวิ จั ยสู ความเป นเลิ ศดานการพั ฒนาชุ มชนสังคมท องถิ่ น ระหว าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สกว.
อาจารยณ รงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบัน วิจัยและพัฒ นา ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงการนําเสนอผลการดําเนินงานและระดมความเห็นเพื่ อเปนแนวทางในการดําเนินงานภายใตความ
รวมมือการพัฒนางานวิจัยสูความเปนเลิศดานการพัฒนาชุมชนสังคมทองถิ่น ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ
สกว. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ให ที่ประชุมทราบถึงปฏิทินการปฏิ บั ติงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจําไตรมาสที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึ งรายงานการเบิ กจ ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติงานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจําไตรมาสที่ ๒ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๖
๔.๑๑ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ ผลการรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงผลการรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งไดรับสมัครไปแลว ๒ รอบ ขณะนี้มีนักศึกษา
มารายงานตัวแลว จํานวน ๑,๕๑๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ หลักสูตรพัฒนาขาราชการครู
อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดขอความอนุเคราะหผูบริหาร
ช ว ยประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาข าราชการครู ซึ่ งจั ด โดยศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา หนวยพัฒนา คณะครุศาสตร โดยหากมีผูสนใจสามารถติดตอไดที่ฝายบริหารวิชาการ คณะ
ครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ การงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีนักศึกษานอย
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบว าจากการประชุ มคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซึ่ งประกอบไปดวยคณบดี ๖ คณะ ที่ ประชุ มมี มติ
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาวาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาใดมีนักศึกษาไมถึง ๑๐ คน ติดตอกันยอนหลัง
๓ ปการศึกษา (ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐) จะงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร าง) คํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อง แต งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ น งาน
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ทยาลั ย ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ร าง) คํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง เรื่ อง แต งตั้ ง
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๗
คณะกรรมการดํ าเนินงานมหาวิทยาลั ยปลอดบุ หรี่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา ดังนี้
๑. ใหปรับกรรมการลําดับที่ ๑๓ เปนลําดับที่ ๗
๒. เพิ่มหัวหนาสํานักงานคณบดี เปนกรรมการ
๓. ตรวจสอบความถูกตองของขอกฎหมายที่อางในหนาที่ของคณะกรรมการฯ ขอที่ ๓
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ดานการปองกันผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดจัด “เขตสูบบุหรี่”
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุ มพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปางดานการป องกั นผู ไม สูบบุ หรี่ และกําหนดจัด “เขตสู บบุหรี่” รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางดานการปองกันผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดจัด “เขตสูบบุหรี”่ ตามเสนอ
๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการกรณี ที่มี
การฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง
แนวปฏิ บั ติ การดําเนิ นการกรณี ที่ มีการฝ าฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการกรณี
ที่มีการฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามเสนอ
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๘
๕.๔ พิจารณาคัดเลือกธนาคารผูมีสิทธิ์ใหบริการวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(เครื่อง EDC รับชําระเงินดวยบัตรเดบิต/เครดิต)
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก
ธนาคารผูมีสิทธิ์ใหบริการวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC รับชําระเงินดวยบัตรเดบิต/
เครดิต) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เปนธนาคารผูมีสิทธิ์ใหบริการวางอุปกรณรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง EDC
รับชําระเงินดวยบัตรเดบิต/เครดิต)
๕.๕ พิจารณาการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณาการจั ดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคู ภาษาอังกฤษ) รายละเอี ยดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดทําแบบฟอรมตอไปนี้
เปนเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทยควบคูภาษาอังกฤษ)
๑. ใบสมัครงาน
๒. แบบประเมินผูสอนสําหรับนักศึกษาตางชาติ
๓. แบบฟอรมการกรอกคะแนนสําหรับอาจารยชาวตางชาติ
๔. แบบฟอร ม ของงานวิ ช าการทั้ งหมดที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ
มติ กบม. เห็นชอบการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา ตามขอเสนแนะของที่ประชุม
๕.๖ พิจารณาโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือครั้งที่ ๓๐ “เขลางคนคร
เกมส”
ผู ช วยศาสตราจารย เอกรัฐ อินตะวงศา ไดเสนอให ท่ีประชุมพิ จารณาโครงการจั ดการ
แข งขั น กี ฬามหาวิ ทยาลั ยภาคเหนื อครั้ งที่ ๓๐ “เขลางค น ครเกมส ” รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบโครงการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคเหนือครั้งที่ ๓๐ “เขลางคนครเกมส”
ตามเสนอ
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๙
๕.๗ พิ จารณางบประมาณการจั ด การแข งขั น กี ฬามหาวิ ทยาลั ยภาคเหนื อครั้ งที่ ๓๐
“เขลางคนครเกมส”
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณางบประมาณการจั ด การแข งขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ ครั้ งที่ ๓๐
“เขลางคนครเกมส” ซึ่งเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๘,๔๓๐.๗๔ บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่รอยสามสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับลดกรอบงบประมาณตามความจําเปน
และเหมาะสม เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๙,๘๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใหเบิกจายจากแหลงงบประมาณ ดังนี้
๑. เงินรายได จํานวน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๗ แหงๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปน
เงินจํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท
มติ กบม. เห็นชอบงบประมาณการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐
“เขลางคนครเกมส” เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๙,๘๐๐๐,๐๐๐ บาท (เกาลานแปดแสนบาทถวน)
โดยใหเบิกจายจากแหลงงบประมาณตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๘ (ร าง) ข อบั งคั บ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ลํา ปาง วา ดวยการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
(ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย
การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ ...) พ.ศ. ... รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หารือในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๑ มิ ถุน ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
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๑๐
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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