รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*************************
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารย์สมเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ

๔.
๕.
๖.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

อาจารย์อัจฉริยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ
นายวีระชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร

๑๖. อาจารย์ดวงใจ
๑๗. อาจารย์ปิยะ
๑๘. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
อานาจกิติกร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
กรรมการ
อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
มกรโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่
กรรมการ
ดารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
คาใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
กรรมการ
สังคมศาสตร์
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ปัญญา
ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รินดวงดี
ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
สุขสมบูรณ์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
พุทธวงศ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
วัตถพาณิชย์ ผู้แทนผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
ไชยโย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์

สุขสมบูรณ์

๒.

ชัยเสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์

สายธนู
สมุทธารักษ์
สิทธิสรวง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๓.
๔.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นางกิ่งดาว

๒
เหล่มตระกูล
ลางคุลเสน

ปัดเปา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
กรรมการ

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
๑/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ครั้ ง ที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง นั้ น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงาน
การประชุมมีจานวน ๙ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๙
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
โดยไม่มกี ารแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การขอปรับอัตราค่าสาธารณูปโภค
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิก ารบดี ได้ เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานและการประมาณอัตราค่าสาธารณูปโภค โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่ อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ ประชุ มมี มติ มอบผู้ อ านวยการ
สานักงานอธิการบดีและผู้อานวยการกองกลางประสานผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและน้าประปา และศึกษาข้อมูล
พื้นฐานรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการปรับอัตราค่าสาธารณู ปโภคดังกล่ าว และนาเสนอให้ที่ประชุม
พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไป ซึ่ งขณะนี้ ได้ ด าเนิ น การเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ดั งนั้ น จึ งขอเสนอปรั บ อั ต รา
ค่าสาธารณูปโภค ดังนี้ ค่าไฟฟ้าคิดอัตราหน่วยละ ๔.๒๐ บาท และค่าน้าประปาคิดอัตราหน่วยละ ๕ บาท
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓
ที่ประชุ มร่ วมกันพิ จารณาและเห็ นชอบให้ ปรับอั ตราค่าสาธารณู ปโภค ดังนี้ ค่ าไฟฟ้ า
คิดอัตราหน่วยละ ๔.๒๐ บาท และค่าน้าประปาคิดอัตราหน่วยละ ๓ บาท
มติ กบม. เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าสาธารณูปโภคตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและมอบผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดีจัดทาประกาศเพื่อแจ้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการเบิ กจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ดารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานตั วชี้ วั ดตามแผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔
๔.๕ รายงานผลการเบิ กจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ ตารางกิจกรรมทางวิชาการงาน Management Fair ครั้งที่ ๑๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ปัญญา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงตารางกิจกรรมทางวิชาการงาน Management Fair ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ ปิ ย ะ วัต ถพาณิ ช ย์ รองผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ แจ้งให้
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งสรุ ป ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส
ที่ ๑ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ ปิ ย ะ วัต ถพาณิ ช ย์ รองผู้ อ านวยการส านั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้ แ จ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส
ที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๕
๔.๑๐ การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินอุดหนุนงวดสุดท้ายงบประมาณแผ่นดิน
และงบรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินอุดหนุนงวดสุดท้ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ การประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ พิ บู ลสงครามวิจั ย ครั้ งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
“Thailand ๔.๐ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึ งการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ พิ บู ล สงครามวิ จั ย ครั้ งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “Thailand ๔.๐
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งกาหนดจัดในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ของกองพัฒนา
นักศึกษา
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ประจาเดือนมกราคม
๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ ผลการแข่ ง ขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ๔๕ รอบมหกรรม
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ รอบมหกรรม “ราชมงคลธัญบุรี
เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ ตารางกิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์นักศึกษานานาชาติ และโครงการจัดตั้ง
สถาบันภาษา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๑
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่ วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึง ตารางกิจกรรมของงานวิเทศสั มพั นธ์ ศูนย์นั กศึกษานานาชาติ และโครงการจัดตั้ งสถาบันภาษา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พ งษ์ ส วั ส ดิ์ อ านาจกิ ติ กร ผู้ ช่ วยอธิ การบดี ด้ านประกั นคุ ณ ภาพ
ได้เสนอให้ที่ ประชุมพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนั บสนุ น
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ให้มีการแก้ไข ดังนี้
(๑) ปรับชื่อจาก “สานักวิทยบริการและสารสนเทศ” เป็น “สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ”
(๒) คาอธิบายตัวบ่งชี้ บรรทัดที่ ๗ ให้ตัดคาว่า “สมบูรณ์” ออก
(๓) เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๑ บรรทัดที่ ๒ ให้ตัดคาว่า “ระบบ” ออก
(๔) เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๔ ให้แก้ไขข้อความจาก “มีการพัฒนาเทคโนโลยี..” เป็น
“มีการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี...”
๒. ปรับรวมตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ไว้ด้วยกัน
มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน
โดยให้มีการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการเงินรายได้
จากการเข้าพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร พ.ศ. ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการเงินรายได้ จากการเข้า
พักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะแก้ไข ดังนี้
๑. ข้อ ๑ ให้ตัดคาว่า “หลักเกณฑ์” ออก
๒. ให้เพิ่มคานิยาม คาว่า “เงินรายได้”
๓. ข้อ ๕ ให้แก้ไขข้อความจาก “ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการที่อธิการมอบหมาย กรรมการตามที่ประธานคณะกรรมการแนะนา ไม่เกิน ๕ คน งานคลังคนหนึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๑ คน” เป็น “ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการตามที่ประธานคณะกรรมการแนะนา ไม่เกิน ๕
คน ประธานกรรมการเสนอผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจ
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๑ คน ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้”
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๗
มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการ
เงินรายได้ จากการเข้าพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ การขอใช้อาคาร ๔๕ (อาคารเรียนรวม) เพื่อจัดเป็นห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข
ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการขอใช้ อาคาร ๔๕ (อาคารเรียนรวม) เพื่ อจัดเป็นห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขของสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบให้สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนให้อาคาร ๔๕ (อาคารเรียนรวม) เพื่อจัดเป็น
ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข โดยให้ระบุห้องและชั้นที่จะใช้ให้ชัดเจน
๕.๔ แนวทางการกาหนดแผนกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ประธานเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแนวทางการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
งานวิชาการที่มหาวิทยาลัยจะต้องนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยจะกาหนด ๓ ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร และการปรับ
กระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกั บสภาวะปั จจุ บั น นโยบายด้ านอุ ดมศึ กษา และศาสตร์
พระราชา
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการกาหนดแผนกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบก าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ซึ่งกาหนดประชุมในวันที่
๒๐ มี น าคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ
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๘
เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น.

(นางกิ่งดาว ปัดเปา)
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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