รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

๓.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

๑๘. อาจารยดวงใจ
๑๙. อาจารยปริตต
๒๐. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
บุญสา
ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
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

สมุทธารักษ

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
๑๒. ผูชว ยศาสตราจารยสมศักดิ์
๑๓. อาจารยเสาวรีย
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

สายธนู
สุขสมบูรณ

รองอธิการบดีฝายบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

รองประธานกรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

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
๘/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๘/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
โดยไมมีการแกไข
๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ พิเศษ/
๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐ โดยใหมีการแกไขหนาที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ ยอหนาที่ ๑ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๒ ให
แกไขตัวเลขจาก “๒” เปน “๑”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบริหารที่พัก
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิ จารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
หลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ หารที่ พั กบุ คลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๓.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับยอหนาที่ ๑ เหตุผลความจําเปนใหชัดเจน
๒. ขอ ๔ บรรทัดที่ ๓ แกไขคําจาก “บุคคลกร” เปน “บุคลากร”
๓. ขอ ๔ ปรับความหมายของคําวา “ที่พัก” ใหชัดเจนวาใหหมายรวมถึงอาคารใดบาง
๔. ตัดขอ ๖ (๒) ออก
๕. หมวดที่ ๔ องคประกอบของคณะกรรมการ ควรใชคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแลว
๖. ขอ ๒๐ ใหรวมกรณีขอหามในการเลี้ยงสัตวไวในขอ (วงเล็บ) เดียวกัน
๗. ขอ ๒๑(๑) ใหแกไขคําจาก “ขาราชการหรือลูกจางประจํา” เปน “บุคลากร”
๘. หมวด ๘ ตรวจสอบการอางถึงขอใหถูกตอง
๙. ปรับขอความในขอ ๒๔ ใหม
๑๐. แยกเกณฑการคิดคะแนนเปนเอกสารแนบทายประกาศ
๑๑. ตรวจสอบและแกไขตัวเลขอารบิกใหเปนตัวเลขไทย
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการบริหารที่พัก
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดํ าเนิ น งานกิ จกรรม/โครงการ ประจํ าเดื อนสิ งหาคม ๒๕๖๐ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิท ธิส รวง รองอธิการบดีฝายกิจ การนักศึ กษาและสภา
มหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม
๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
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
สภามหาวิทยาลัย ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

๔
๔.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ (ราง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการดีดานประกันคุณภาพ ไดแจง
ให ที่ ประชุ มทราบถึ ง (ราง) กรอบมาตรฐานการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกรอบสี่ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารย เสาวรี ย บุ ญ สา รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารย เสาวรี ย บุ ญ สา รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร ไดแจงให
ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๕
๔.๘ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ป ระชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ คา Impact Factors วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ค า Impact Factors วารสารวิ ท ยาการจั ด การสมั ย ใหม รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลโครงการการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ผูชวยศาสตราจารย ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดี คณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ ประชุม
ทราบถึงรายงานผลโครงการการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย ๒๕๖๐/
NACE2017: นวัตกรรมแหงการเรียนรู” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการเสนอของบประมาณการวิจัย
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย ด วงใจ พุ ท ธวงศ ผู อํ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได แจ งให ที่ ป ระชุ ม
ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม
แบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ การเบิ กเงินอุ ดหนุ นทุนวิจัยโครงการ “นวั ตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้ นที่ เพื่ อ
พัฒนาจังหวัดลําปาง”
อาจารย ด วงใจ พุ ท ธวงศ ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม
ทราบถึ งการเบิ กเงินอุ ดหนุ นทุ นวิจั ยโครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพั ฒนาจังหวัด
ลําปาง” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

๖
๔.๑๓ ความกาวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใตโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นนาอยู (สสส.)
อาจารย ดวงใจ พุ ทธวงศ ผู อํานวยการสถาบั น วิจัย และพั ฒ นา ได แจ งให ที่ ป ระชุ ม
ทราบถึงความกาวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การจั ดการตนเองของชุมชนท องถิ่นน าอยู (สสส.) รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ การจัดสรางซุมจําหนายอาหารวางประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
ผูช วยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา โดยการสนับสนุนของบริษัทผึ้งนอยเบเกอรี่
จํากัด จะจัดสรางซุมจําหนายอาหารวางประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม บริเวณลานจอดรถใตตนจามจุรี
หลังอาคารโรงยิม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ใหความเห็นชอบการขออนุมัติเงินรายไดคงคลังเพื่อสมทบคากอสรางอาคารสํานักงาน
อธิการบดี
ผูช วยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิ การบดีฝายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติเงินรายไดคงคลังเพื่อสมทบคากอสราง
อาคารสํานักงานอธิการบดี เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบการขออนุมัติเงินรายไดคงคลังเพื่อสมทบคากอสรางอาคารสํานักงานอธิการบดี
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๕.๒ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง อั ตราเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการ
อํานวยการ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง เรื่อง
อัตราเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการอํ านวยการ และที่ ปรึ กษาของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ และที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ
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๗
๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาโครงการพิ เศษ
พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. เห็ น ควรปรั บ แก ไขชื่ อ ข อ บั งคั บ จาก “การจั ด การศึ ก ษาโครงการพิ เศษ” เป น
“การจัดการศึกษาพิเศษ”
๒. ข อ ๓ ให ป รั บ ความหมายของคํ าว า “คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร” จาก
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ” เปน “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ”
๓. ขอ ๗ ใหแกไขคําจาก “ตอ” เปน “ตอง”
๔. หมวด ๒ ใหแกไขชื่อหมวดจาก “คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร” เปน “การบริหารจัดการหลักสูตร”
๕. รวมความขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ไวเปนขอเดียวกัน
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ และ
ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ...
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขคําจาก “อัตราคนละ” เปน “อัตรา
คนละไมเกิน”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ
และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ การรวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการรวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหัวทุง
สามัคคี หมู ๘ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งทางวัดไดกําหนดการทําบุญทอดกฐินสามัคคี
ในวันจันทรที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอคิดเห็นวามหาวิทยาลัยควรหารือวัดหัวทุงสามัคคีเพื่อ
กําหนดวันทําบุญทอดกฐินใหม เนื่องจากวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนวันหยุดราชการและเปนวันที่ใกลเคียง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

๘
กับที่มหาวิทยาลัยตองเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง
มติ กบม. เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบการจั ด งานพิ ธี ถ วายดอกไม จั น ทน ข องภาคประชาชน
ในสวนภูมิภาค (จังหวัดลําปาง)
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ ป ระชุ ม พิ จารณ ากํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบการจั ด งานพิ ธี ถ วายดอกไม จั น ทน ข องภาคประชาชน
ในสวนภูมิภาค (จังหวัดลําปาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะในการดําเนินการและการเขาไปมีสวนรวมใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เห็นควรใหกองพัฒนานักศึกษากําหนดมาตรการใหนักศึกษาทุกคนเขารวมงาน
๒. เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวมงาน
๓. เชิญชวนและประชาสัมพันธให ประชาชนเยี่ยมชมการจัดสวนดาวเรืองบริเวณหน า
หอประชุมใหญ
๔. ขอความร ว มมื อ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารแต งชุ ด นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารร ว มงานและ
อํานวยการความสะดวกใหแกผูมารวมงาน
๕. มอบสํานักงานอธิการบดีและสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป น
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตครบ ๑ ป ใน
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
มติ กบม. เห็นชอบกําหนดผูรับผิดชอบการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชน
ในสวนภูมิภาค (จังหวัดลําปาง) ตามเสนอ และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุม
๕.๗ กําหนดสีอาคารสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณากําหนดสีอาคารสํานักงานอธิการบดี โดยไดมีการเสนอไว ๒ แบบ ดังนี้
๑. สีที่ผูออกแบบอาคารสํานักงานอธิการบดีไดออกแบบไว
๒. สีที่ผูรับจางกอสรางอาคารสํานักงานอธิการบดีเสนอมาใหม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหใชสีตามที่ผูออกแบบอาคารสํานักงานอธิการบดีไดออกแบบไว
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๙
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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