รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๖.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

สายธนู
สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ

๑๘. อาจารยดวงใจ
๑๙. อาจารยปริตต
๒๐. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
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. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์

อํานาจกิติกร

ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

กรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางกิ่งดาว

ปดเปา

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
๕/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไข หนาที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ บรรทัดที่ ๓ และบรรทัดที่ ๔ ใหแกไข
ขอความจาก “...จะงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น” เปน “...ติดตอกันยอนหลัง ๓ ปการศึกษา
(ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐) จะงดการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานัน้ ”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดําเนินการปลูกตนดอกดาวเรืองและหวานปอเทืองเพื่อใหทันในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถวายเปนพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงการดําเนินการปลูกตนดอกดาวเรืองและหวานปอเทืองเพื่อใหทันในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิ งพระบรมศพ ในหลวงรั ช กาลที่ ๙ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลและแสดงออกถึ งความจงรั กภั ก ดี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤษภาคม 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 นงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดื อน
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหท่ีประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ โครงการประเพณีวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐
อาจารย ป ริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม ขอเชิ ญผู บริหารรวม
หลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ในโครงการประเพณีวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ สรุปยอดผูเขารวมกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน)
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงสรุปยอดผูเข ารวมกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไม จันทน ) ระหว างวันที่ ๑๙-๒๓
มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ซึ่ งสามารถประดิ ษ ฐ ได ทั้ งหมด ๙๐๐ ดอก มี ผู เข าร วมกิ จ กรรมประมาณ ๓๐๐ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานตั วชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔
๔.๖ รายงานผลการอบรมทั กษะด านคอมพิ วเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจํ าป
๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจํ าป ๒๕๖๐ ซึ่ งมี นั กศึ กษาเข าร วมการอบรมจํานวน ๓,๔๕๒ คน รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําป ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําป
๒๕๖๐ ซึ่งมีนักศึกษาสมัครสอบจํานวน ๖๓๙ คน และมีผูสอบผาน จํานวน ๔๓๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ ผลการจั ดทํ าระบบเพื่ อลงทะเบี ยนบั ญ ชี เดี ยว (Single Sign On) เพื่ อกํ าหนดการ
เขาถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยใชรหัสบัญชีเดียวในการเขาถึง
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งผลการจั ดทํ าระบบเพื่ อลงทะเบียนบั ญชี เดี ยว (Single Sign On)
เพื่อกําหนดการเขาถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยใชรหัสบัญชีเดียวในการเขาถึง ขณะนี้มีบุคลากร
ลงทะเบี ยนเพี ยง ๑๙๖ คน จากจํ านวนบุ คลากรทั้งหมด ๗๐๑ คน ดั งนั้น จึงขอความอนุ เคราะห ผูบริหาร
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดดําเนินการลงทะเบียนบัญชีเดียวดวย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ ประชาสั มพั นธ กํ าหนดการอบรมทบทวนความรู ด านคอมพิ วเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชาสั มพั นธกํ าหนดการอบรมทบทวนความรูดานคอมพิ วเตอรและเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่ อเตรี ย มความพร อมสํ าหรั บ บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕
๔.๑๐ การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาดานการวิจัยและการบริการวิชาการและ
การจัดการความรู
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึ งการดํ าเนิ นงานของสถาบั นวิจั ยและพั ฒ นาดานการวิ จั ยและการบริการวิ ชาการและการจั ดการความรู
ประกอบดวย
๑. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู
๒. โครงการนวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลําปาง
๓. การคัดเลือกนักวิจัยรุนใหมดีเดนมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. โครงการฝกอบรมสรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) รุนที่ ๖
๕. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ลําปางวิจัย ครั้งที่ ๓ “บูรณาการนวัตกรรมและ
การวิจัยสูยุคไทยแลนด ๔.๐ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”
๖. การดําเนินการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑
๗. การจัดทําระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ
๘. การจั ด ทํ า แผนการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ การเปลี่ ยนแปลงข อมู ลการเป ด-ป ดภาคเรียน หลั กสูตรบริ หารธุรกิ จ สาขาวิ ชาการ
จัดการธุรกิจคาปลีก
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงขอมูลการเปด-ปดภาคเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ สรุปโครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารงานทั่วไป ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวาจากการที่มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช รุนที่ ๑-๖ ณ พระที่ นั่ งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผูเขารวมโครงการทั้งหมด ๑๙๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖
๔.๑๓ รายงานสรุปการเดินทางไปประชาสัมพันธหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพั นธ ไดสรุปการเดินทางไป
ประชาสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รให แ ก นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า งๆ ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ประกอบดวย
๑. มหาวิ ท ยาลั ย เป ด ยู น นาน (Yunnan Open University) ได มี ก ารลงนาม MOU
สําหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษารุนที่ ๔ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ โดยจะมี
นักศึกษามาศึกษารุนที่ ๔ จํานวน ๔๓ คน โดยรุนที่ ๑-๓ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
๒. มหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) ไดมีการลงนาม MOU เพื่อเริ่มตน
ความรวมมืออยางเปนทางการ
๓. มหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ ยู น นาน (Yunnan Minzu University) ได มี ก ารติ ด ตาม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ โครงการ EP @ ภาคเรียน รุนที่ ๒
๔. โรงเรี ย นมั ธ ยมอู หั ว (Wuhua Experimental Middle School) ประชาสั ม พั น ธ
หลักสูตรแกนักเรียนที่จะมาศึกษาตอประเทศไทย
๕. วิทยาลัย อาชีวศึ กษาการทองเที่ ยวยูน นาน เมืองอัน หนิง (Yunnan Vocational
Tourism College) ประชาสัมพันธหลักสูตรแกนักเรียนที่จะมาศึกษาตอประเทศไทย
๖. โรงเรี ย นภาษาต า งประเทศคุ น หมิ ง (Kunming Foreign Language School)
ประชาสัมพันธหลักสูตรแกนักเรียนที่จะมาศึกษาตอประเทศไทย
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ การเข ารวมอบรมชี้ แจงเกี่ยวกับพระราชบั ญ ญั ติการจัดซื้ อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบวาตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มี หนั งสื อจากหลายหน วยงานเชิ ญชวนให เข ารั บการอบรมเพื่ อชี้ แจงเกี่ ยวกั บพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ในการนี้
มหาวิทยาลัยเห็นวาพระราชบัญญั ติฯ เพิ่ งประกาศใช จึงขอความรวมมือผูบริหารไมตองสงบุ คลากรเขารับ
การอบรมที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด ทั้งนี้ หากพรอมดําเนินการตามพระราชบัญญัติฯ กรมบัญชีกลางจะเปน
ผูจัดอบรมเอง
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง การกํ าหนดภาระงานของผู ดํ ารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ปรับแกไขภาระงานของผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จาก
๓๐ ชั่วโมง เปน ๒๕ ชั่วโมง
๒. ตรวจสอบตัวเลขลําดับขอใหถูกตอง
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดภาระงานของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ... และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คาใชจายในการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณา (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ว าด วยการจั ดการศึ กษาระดั บ อุ ดมศึ กษาสํ าหรั บ
นักศึกษาพิการ พ.ศ. ... และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง คาใชจายในการศึกษาสําหรับนักศึกษา
พิการ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ปรับแกไขขอความข อ ๗ ใหม โดยใชขอความตอไปนี้ “คณะกรรมการตามข อ ๖
วรรคแรก ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี
เปนที่ปรึกษา
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เปนประธานคณะกรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทางการศึกษาพิเศษ จํานวนสองคน เปนกรรมการ
(๔) ตัวแทนคณบดี จํานวนสองคน
เปนกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เปนกรรมการ
(๖) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๗) นักวิชาการศึกษาพิเศษ จํานวนหนึ่งคน
เปนผูชวยเลขานุการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๘
กรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหอธิการบดีแตงตั้ง และใหมีวาระการดํารงตําแหน งคราวละ
๒ ป และสามารถดํารงตําแหนงไดอีก”
๒. ตัดขอความขอ ๑๔ ออกทั้งหมด และใช ขอความนี้แทน “หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขการรับคนพิการเขาศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดม ศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ... และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
คาใชจายในการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
๕.๓ (ราง) ข อบั งคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏลํ าปาง วาด วยหลั กเกณฑ วิ ธีการและเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณา (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ว าด วยหลั กเกณฑ วิธี การและเงื่ อนไขการต อเวลา
ราชการของข าราชการพลเรือนในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง พ.ศ. ... รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ตามเสนอ
และมอบเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป
๕.๔ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
หัวหนางาน พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงตั้งผูดํ ารงตําแหนงหั วหน างาน พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ตัดการใหความหมายของคําวา “พนักงานราชการ” ออก
๒. ให เพิ่ ม วรรคสองของข อ ๗ ด ว ยข อ ความ “ในกรณี ที่ ส ว นงานจั ด โครงสร า ง
การบริหารโดยไมมีตําแหนงผูอํานวยการหรือเทียบเทาใหผูบังคับบัญชาที่กํากับดูแลสวนงานนั้นพิจารณา
จากนั้ น เสนอต อ รองอธิ ก ารบดี ที่ กํ า กั บ ดู แ ลส ว นราชการดั ง กล า วให ค วามเห็ น ประกอบอี ก ชั้ น หนึ่ ง
กอนนําเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง”

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๙
๓. แก ไขข อความข อ ๘(๘) จากเดิ ม เป น “ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานสองครั้ ง
ติดตอกันไมต่ํากวาระดับดีมาก”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
หัวหนางาน พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ (ราง) บันทึกขอความ การขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) บันทึกขอความ การขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดชี้แจง
เพิ่ มเติ มว าการขออนุ ญ าตใช รถยนต ส วนตั วเดิ น ทางไปราชการโดยเบิ กจ ายจากหน วยงานต น สั งกั ด ให
ดําเนินการ ดังนี้
กรณีที่ ๑ ใช ใบ ปร.๑ ในการขออนุ ญ าตไปราชการโดยให หั วหน าส วนราชการเป น
ผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ
กรณีที่ ๒ หากมีการจัดทําคําสั่งไปราชการเรียบรอยแลวและตองการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขอใชรถยนตสวนตัวใหใชบันทึกขอความการขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการโดยใหหัวหนา
สวนราชการเปนผูมีอํานาจอนุญาต และจัดทําคําสั่งไปราชการ
มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอความ การขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ
ตามเสนอ
๒. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ได เสนอให ที่ประชุ มพิ จารณา ให ความเห็ นชอบงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่ มเติม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ
๕.๗ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จารณา (ร าง) กรอบการจั ดสรรงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๐
๕.๘ (ร าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ว าด วยการยกเว น ค าบํ ารุ งการศึ กษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...
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 ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวน
คาบํารุงการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพิ่มอีก ๑ ขอ โดยใหใชขอความตอไปนี้
“ให ย กเลิ ก ข อ ความในข อ ๖(๒) ของระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง วาด ว ยการยกเวน ค าบํ ารุ ง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหใชขอความดังตอไปนี้ “มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๗๕””
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุงการศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... โดยใหมีการเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๙ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในองคประกอบของคณบดี
ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน และผูอํานวยการสถาบัน/สํานั กซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน รายละเอี ยด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
คณบดีทั้ง ๖ คณะและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ๓ แหง ไดดําเนินการเลือกผลปรากฏ
ผูที่ไดรับเลือกคือ ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร และผูชวยศาสตราจารย
ไพจิ ต ร สุ ขสมบู รณ ผู อํ านวยการสํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ เป น คณะกรรมการตาม
องคประกอบดังกลาว
มติ กบม. เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตามเสนอ
๕.๑๐ ผลการทบทวนแผนกลยุ ทธ การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
มติ กบม. เห็นชอบผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ ตามเสนอ
๕.๑๑ แนวทางการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๑
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม
พิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาใหม ป การศึ กษา ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยจะไมเขารวมระบบ Clearing
House และกําหนดใหเปดการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายน
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ

๕.๑๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใช
บริการโทรศัพท (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิ กคาใชบริการโทรศัพท (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิก
คาใชบริการโทรศัพท (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตามเสนอ และมอบเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม
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๑๒

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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