รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*************************
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์

สายธนู
สมุทธารักษ์
สุขสมบูรณ์

๔.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์

ชัยเสนา

๕.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา

เหล่มตระกูล

๖.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ

สิทธิสรวง

๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

อาจารย์อัจฉริยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร

๒๐. นายจตุพร
๒๑. อาจารย์ปริตต์

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
อานาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
กรรมการ
อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
กรรมการ
หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
มกรโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่
กรรมการ
ดารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
คาใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
กรรมการ
สังคมศาสตร์
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
สุขสมบูรณ์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
จันทรมา
ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สายสี
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๒
๒๒. นายปรีชา
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ไชยโย
ทองเกล็ด
ปัดเปา

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประธานการประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ครั้ ง ที่
๑๒/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ครั้ ง ที่
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง นั้ น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงาน
การประชุมมีจานวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๗
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
โดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการด าเนิ น งานกิ จกรรม/โครงการ ประจ าเดื อนธั น วาคม ๒๕๖๐ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิท ยาลั ย ได้แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจาเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๓
๔.๒ การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์อบรมและการศึกษา
ต่อเนื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัช ดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิช าการและ
กิจการพิเศษ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์
อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหมด ๓ หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ ก าหนดการติ ด ตามและประเมิ น ผลงานคณะ ส านั ก สถาบั น และมหาวิ ท ยาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงกาหนดการติดตามและประเมินผลงานคณะ สานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
ในการนี้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ ดังนี้
๑. จากวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. จากวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ โครงการบริ ก ารให้ ค วามรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น “การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร:
ศิลปะการแสดง”
อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดง” ซึ่งกาหนดจัด
ระหว่างวั นที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข ๔.๔.๑
แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจานวนน้อย จึงขอเลื่อนกาหนดการจัดโครงการดังกล่าวออกไปก่อน
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ กิจกรรม “พิธีไหว้ครูล้านนา และพิธีกินอ้อผญ๋า (อ้อปัญญา) ประจาปี ๒๕๖๑”
อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงกิ จกรรม “พิ ธีไหว้ครูล้ านนา และพิ ธี กินอ้อผญ๋ า (อ้ อปั ญญา) ประจ าปี ๒๕๖๑” ซึ่ งจะจัดในวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๔
๔.๖ การจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” รุ่นที่ ๗ ประจาปี ๒๕๖๑
นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าสานักงานสถาบันวิ จัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลู กไก่” รุ่นที่ ๗ ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ การจั ด กิ จ กรรมเวที ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของโครงการวิ จั ย ภายใต้ โครงการ
“นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาจังหวัดลาปาง”
นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจั ยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการจัดกิจกรรมเวทีติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ“นวัตกรรมการจัดการงานวิจัย
เชิ งพื้ น ที่ เพื่ อพั ฒ นาจั งหวัดล าปาง” ระหว่ างวั นที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์งานวิจัย และการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่ อ
การวิ จั ยเชิงรั บใช้พื้ นที่ ภายใต้ โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิ งพื้ นที่ เพื่ อพั ฒ นาจั งหวั ด
ลาปาง” และโครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
นายจตุพร จันทรมา หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์งานวิจัย และการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อการวิจัยเชิงรับใช้พื้นที่
ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลาปาง” และโครงการการวิจัยและ
พั ฒ นาชุ มชนท้ องถิ่ นน่ าอยู่ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลการเบิ กจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๕
๔.๑๑ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบถึงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๑ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส
ที่ ๑ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบ ถึ งรายงานผลการด าเนิ น งานตามโครงการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สาหรับประชาชนในจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับประชาชนในจังหวัดลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ การดาเนินงานการขยายระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ประชุมทราบถึงการดาเนินงานการขยายระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จานวน
๓ งาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๖
๔.๑๖ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร คาใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คาใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๐ รายงานการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๗
๔.๒๑ การตั้งธรรมหลวง
อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่าเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงของจังหวัดลาปาง โดยมีผู้สนใจร่วม
ทาบุญเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น ๙,๙๓๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ รายงานความก้ าวหน้ าโครงการที่ ได้ รั บงบประมาณจากกองทุ นอนุ รั กษ์ พลั งงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นายปรีชา ไชยโย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
ความก้ าวหน้ าโครงการที่ ได้ รั บ งบประมาณจากกองทุ นอนุ รั กษ์ พลั งงาน ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ในองค์ประกอบของกรรมการ
ตามข้อ ๙(๔) และ (๕) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย
พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้
๑. องค์ประกอบตาม (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ / เทคโนโลยี จ านวนหนึ่ ง คน สาขาสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ จ านวนหนึ่ ง คน
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ เพียรมงคล และศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
๒. องค์ประกอบตาม (๕) ตัวแทนจากคณาจารย์ซึ่ง มีตาแหน่งทางวิช าการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ จ านวนสองคน ประกอบด้ ว ยรองศาสตราจารย์ บุ ญ ฑวรรณ วิ ง วอน และ
รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยตามเสนอ
๕.๒ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏลาปาง เรื่อง การปรั บอัตราค่ าสาธารณู ปโภค
สาหรับบ้านพัก ห้องพัก และอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
นางวิมลพรรณ ทองเกล็ ด ผู้ อานวยการกองกลาง ได้เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การปรับอัตราค่าสาธารณูปโภคสาหรับบ้านพัก ห้องพัก และอาคาร
หอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๘
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าควรมอบผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
และผู้ อานวยการกองกลางประสานผู้ ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและน้าประปา และศึกษาข้อมูลพื้นฐานรวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการปรับอัตราค่าสาธารณูปโภคดังกล่าว และนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติ กบม. เห็นชอบผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีและผู้อานวยการกองกลางดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ ขอความเห็ นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพิ่มเติม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๐)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปี การศึกษา ๒๕๖๐) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ตามเสนอ
๕.๔ ขอหารือการนับวันครบกาหนดและการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย
นายปรีชา ไชยโย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้ขอหารือการนับวันครบกาหนด
และการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับแก้แบบฟอร์มสัญญายืมเงินและ
ให้มีการดาเนินการและปฏิบัติเกี่ยวกับการนับวันครบกาหนดและการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
มติ กบม. เห็นชอบและมอบผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีปรับแก้แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
และให้มีการดาเนินการและปฏิบัติเกี่ยวกับการนับวันครบกาหนดและการส่งคืนเงินยืม
ทดรองจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๕ (ร่ าง) ข้ อบั งคั บมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้
๑. ให้เพิ่มคานิยามคาว่า “รายวิชาภาคทฤษฎี”
๒. แก้ไขคาว่า “ภาคการศึกษา” เป็น “ปีการศึกษา”
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๙
๓. ให้ตัดข้อ ๒๒ ออก
มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนเสนอคณะกรรมการ
ยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๕.๖ การตั้งจุดให้บริการเครื่อง Double A Fast Print
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ได้เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาการตั้งจุ ดให้บริการเครื่อง Double A Fast Print โดยได้กาหนดจุดจานวน ๔ จุด ได้แก่
อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจั ดการ อาคาร ๙ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ อาคาร ๔๕ และอาคาร
บริการวิชาการ ๕ ชั้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบจุดให้บริการเครื่อง Double A Fast Print ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบก าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดประชุมในวันที่
๒๑ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๔๕ น.

(นางกิ่งดาว ปัดเปา)
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

