รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

๖.

ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยณัฐฌา
อาจารยชัยวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

๑๘. นายจตุพร
๑๙. อาจารยปริตต
๒๐. นายปรีชา
ผูไมมาประชุม
๑. อาจารยรัชดาพร

สายธนู
สมุทธารักษ
ชัยเสนา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
สุขสมบูรณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
เหลากุลดิลก ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
โกเมศ
ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
จันทรมา
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
หวลอารมณ

ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การเข ารวมประชุมกําหนดประเด็น เสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับการบริหารบุคคล
(พนักงานมหาวิทยาลัย) และการประชุมเพื่อรับฟงขอเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได มี ห นั งสื อ เชิ ญ อธิก ารบดี ทุ ก ราชภั ฏ เข ารว มประชุม เพื่ อ กํ าหนดประเด็ น เสนอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัย) และการประชุมเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มติ กบม. รับทราบ
๑.๒ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางอาจไดรับเลือกเปนสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในสวนของภาคเหนือ
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
โดยไมมีการแกไข

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดํ าเนิ นงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
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
สภามหาวิท ยาลั ย ได แจ งให ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิจกรรม/โครงการ ประจํ าเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานกองทุ นคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป รารถนา โกวิ ท ยางกู ร คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร ได แ จ งให
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานกองทุ น คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานกองทุ น คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย พงศธร คํ าใจหนั ก คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔
๔.๕ รายงานกองทุ นสํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานกองทุ น สํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ ผลการดําเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๐
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงผลการดําเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ งานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษมเขมโก”
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษมเขมโก” รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ กิจกรรมการประกวดลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิก
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกิจกรรมการประกวดลวดลายบนผลิตภัณฑเซรามิก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ งานของคณะวิ ทยาการจั ดการ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ผูชวยศาสตราจารย ณั ฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดี คณะวิ ทยาการจั ดการ ได แจ งให
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งานของคณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๕
๔.๑๐ รายงานกองทุ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดีคณะวิ ทยาการจั ดการ ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุ นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ สรุปงบประมาณวิ จั ยแยกตามหน วยงาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงสรุปงบประมาณวิจัยแยกตามหนวยงาน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพั ฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นายจตุ พ ร จั น ทรมา หั ว หน าสํ านั ก งานสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม
ทราบถึงการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานกองทุ น สถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายจตุ พ ร จั น ทรมา หัวหนาสํานักงานสถาบัน วิจัย และพัฒ นา ไดแจงใหที่ ป ระชุม
ทราบถึงรายงานกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ รายงานกองทุ นสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๖
๔.๑๕ รายงานกองทุ น สนั บสนุ น การบริ หารของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ รายงานกองทุ นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารยณัชฌา เหลากุลดิลก รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานกองทุ น คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ ประชาสั มพั นธทุ นโครงการนั กศึ กษาแลกเปลี่ ยนสําหรั บมหาวิ ทยาลั ยในภู มิ ภาค
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใตความรวมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และมูลนิธิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท)
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการดีดานวิเทศสัมพั นธ ไดประชาสัมพัน ธให
ที่ประชุมทราบถึงทุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสําหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate
Exchange Program หรือ Global UGRAD) ประจําป การศึ กษา ๒๕๖๑ ภายใต ความร วมมื อของสถานทู ต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และมูลนิ ธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุ ลไบรท ) รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ
ผูช วยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ รายงานกองทุนพั ฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารยป ริ เยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิ การบดี ฝายกิ จการนั กศึ กษาและสภา
มหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๗
๔.๒๐งานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๖๑
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วาจังหวัดลําปางจะจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวัน ที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬากลาง (หนองกระทิง) หากหนวยงานใดมีความ
ตองการจะจัดนิทรรศการรวมกันมหาวิทยาลัยในงานดังกลาวขอใหแจงความประสงคไดที่สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๑ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําป ๒๕๖๑ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดจัดสรรอัตราใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพื่อเขาศึกษาตอชั้นปที่ ๑
ในโครงการดังกลาว จํานวน ๑๖๑ คน ใน ๗ สาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาคณิ ตศาสตร สาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษและจิ ต วิ ท ยาการแนะแนว สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย สาขาวิ ช าภาษาไทย สาขาวิช า
วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙
ผู ช วยศาสตราจารย พ งษ ส วั ส ดิ์ อํ านาจกิ ติ กร ผู ช วยอธิ การบดี ด านประกั น คุ ณ ภาพ
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ป การศึ กษา ๒๕๕๙
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามเสนอ
๕.๒ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง การยื ม-คื นทรัพยากรสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณา (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง การยื ม-คื น
ทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๘
๕.๓ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ผูช วยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิ การบดีฝายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ได เสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณาแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่ มเติ ม)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ตามเสนอ
๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิ ทยาลั ย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
ผู ช วยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ การบดี ฝ ายกิ จการนั กศึ กษาและสภา
มหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ ประชุ มร วมกั น พิ จารณาและมี ข อเสนอแนะว าควรจะทํ าเป น ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฉบับใหม โดยใหนําความในระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปาง ว าด วยกองทุ น ส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ และความใน (ร าง) ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
มติ กบม. ๑. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๒. เห็นชอบใหนําความในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และความใน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม ไดเสนอให ที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามเสนอ
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๙
๕.๖ โครงการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และอาจารย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาจารย อั จฉริ ยา ครุธาโรจน ผู ช วยอธิ การบดี ด านวิ เทศสั มพั นธ ได เสนอให ที่ ประชุ ม
พิจารณาโครงการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และอาจารย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบโครงการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และอาจารย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๒/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๐ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๖.๔๕ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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