รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๕.
๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

สายธนู
สมุทธารักษ
เหลมตระกูล
สิทธิสรวง

๑๖. นายจตุพร
๑๗. อาจารยปริตต
๑๘. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
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
จันทรมา
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สุขสมบูรณ

๒.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

ชัยเสนา

๓.

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์

อํานาจกิติกร

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ งานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง ๖๐
ประธานขอเชิญผูบริหารรวมงานวิทยาศาสตรนิทัศนราชภัฏลําปาง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร
ไดกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิท ธิส รวง รองอธิการบดีฝายกิจ การนักศึ กษาและสภา
มหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓
๔.๒ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูช วยศาสตราจารยสมศั กดิ์ ศรีสวการย คณบดี คณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานผลการเบิ กจ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร
ผูช วยศาสตราจารยสมศั กดิ์ ศรีสวการย คณบดี คณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานการปรับปรุงการดําเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร
ผูช วยศาสตราจารยสมศั กดิ์ ศรีสวการย คณบดี คณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานการปรับปรุ งการดํ าเนิ นงานกองทุ นคณะวิทยาศาสตร รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานผลกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน)
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานผลกิจกรรมจิตอาสาการประดิษฐดอกดารารัตน (ดอกไมจันทน) ซึ่งมหาวิทยาลัยประดิษฐไดทั้งหมด
จํานวน ๓,๓๐๐ ดอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ คา Impact Factors วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงคา Impact Factors วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔
๔.๗ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ ง
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
๓. คณะวิทยาศาสตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
๔. คณะวิทยาการจัดการ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
๕. คณะครุศาสตร ระหวางวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ ผลการประเมินความคิดเห็นตอโครงการ “หนึ่งใจติวใหนองเตรียมความพรอมสูอุดมศึกษา”
นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
ผลการประเมินความคิดเห็นตอโครงการ “หนึ่งใจติวใหนองเตรียมความพรอมสูอุดมศึกษา” รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ ความกาวหนาโครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลําปาง”
นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
ความกาวหนาโครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลําปาง” รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะครุศาสตร
อาจารยปรารถนา โกวิทยากูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๕
๔.๑๑ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนกลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะครุศาสตร
อาจารยปรารถนา โกวิทยากูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
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
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง พิ ธี อั ญ เชิ ญ ตราพระราชลั ญ จกร ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช รั ชกาลที่ ๙ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๖๐
โดยกํ าหนดจั ดขึ้ นในวั นที่ ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๐ รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ การดําเนินงานจัดงานมุทิตาจิตต ประจําป ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร ได แ จ ง ให
ที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานมุทิตาจิตต ประจําป ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งในปนี้มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ ป ระชุ มร วมกั น พิ จารณาและมี ข อคิ ด เห็ น ว าเห็ น ควรให คณะเทคโนโลยี การเกษตร
มีศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร และหากคณะใดมีโครงการจัดตั้งศูนยภายในคณะขอให
เสนอโครงการจัดตั้งศูนยเพื่อใหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดภาระงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๖
มติ กบม. ๑. เห็นชอบในการหลักการใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและ
ผลผลิตทางการเกษตร
๒. ขอใหคณะที่มีโครงการจัดตั้งศูนยภายในคณะเสนอโครงการจัดตั้งศูนยตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๒ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานพิ ธีถวายดอกไมจันทนในพระราชพิ ธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง
อาจารย ป ริ ตต สายสี ผู อํ านวยการสํ านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม
พิ จารณา (ร าง) คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดงานพิ ธี ถวายดอกไม จั นทน ในพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. แกไขประธานกรรมการฝายที่ ๒ จาก “รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ” เปน “รองอธิการบดีฝายบริหาร”
๒. แก ไขประธานกรรมการฝ ายที่ ๕ จาก “รองอธิ การบดี ฝ ายบริ ห าร” เป น “รอง
อธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ”
๓. ขอใหประธานกรรมการแตละฝายพิจารณาจํานวนกรรมการ หากตองการเพิ่มหรือลด
จํานวนกรรมการขอใหแจงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อดําเนินการปรับแกไขตอไป
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทนในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัด
ลําปาง โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําป การศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามเสนอ
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการขอเบิกเงิน
พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง หลั กเกณฑ การดํ าเนิ นการขอเบิ กเงิ น พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗
ในการนี้ ผู ช ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร
ไดเสนอแนะเพิ่มขอ ๘ ดวยขอความตอไปนี้ “การดําเนินการอื่นใดที่ไมไดระบุไวในประกาศนี้ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอนุโลม”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการขอเบิก
เงิน พ.ศ. ... ตามเสนอ
๕.๕ (รา ง) โครงรา งการเขี ยนคู มื อปฏิ บั ติ งาน และ (ราง) แบบประเมิ นผลการปฏิ บั ติ
ราชการบุ คลากรตํ าแหน งประเภทวิ ชาชี พเฉพาะหรื อเชี่ ยวชาญ และตํ าแหน งประเภททั่ วไป สั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณา (ราง) โครงรางคูมือปฏิบั ติงาน และ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหนง
ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อเชี่ ย วชาญ และตํ าแหน งประเภททั่ วไป สั งกั ดมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข อ เสนอแนะว าเห็ น ควรใช โครงร างการเขี ย นคู มื อ
ปฏิบัติงาน (แบบที่ ๑) โดยในบทที่ ๒ ใหเพิ่มหัวขอ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย
มติ กบม. ๑. เห็นชอบใหใช(ราง) โครงรางการเขียนคูมือปฏิบัติงาน (แบบที่ ๑) โดยใหมีการปรับ
แกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๒. เห็นชอบ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญ และตําแหนงประเภททั่วไป สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ตามเสนอ
๕.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนที่ มีผลการเรียนดี และนั กเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหแยกประกาศเปน ๒ ฉบับ คือ ระดับปริญญา ๕ ป และระดับปริญญา ๔ ป และ
ปรับชื่อประกาศใหเหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการรับ
๒. ระดั บ ปริ ญ ญา ๕ ป ให เพิ่ ม ข อ ความกรณี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ํ า กว า ๒.๗๕ แต มี
ความสามารถพิเศษใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
๓. ระดับปริญญา ๔ ป ใหปรับลดคะแนนเฉลี่ยจาก “๒.๕๐” เปน “๒.๐๐”
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๘
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๗ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหอพักบุคลากร พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหอพักบุคลากร พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่มองคประกอบของคณะกรรมการ
๒. เพิ่ มรายละเอี ยดในหมวด ๔ การพิ จารณาจั ดสรรโดยเฉพาะเกณฑ การใหคะแนน
แตละกรณีใหชัดเจน
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหอพักบุคลากร พ.ศ. ... โดยใหมี
การปรับแกและดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ งประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๓.๑๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

