รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๔.
๕.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
อาจารยอัจฉริยา
อาจารยรัชดาพร

๑๖. อาจารยดวงใจ
๑๗. อาจารยปริตต
๑๘. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
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. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สุขสมบูรณ

๙. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
๑๐. ผูชว ยศาสตราจารยสมศักดิ์
๑๑. ผูชว ยศาสตราจารยพงศธร
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

สายธนู
สมุทธารักษ
ชัยเสนา

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

รองประธานกรรมการ

๒.
๓.

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

๒
อํานาจกิติกร
อินตะวงศา
ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
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
๙/๒๕๖๐
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตร โดยไดกําหนดโครงสราง
และภาระงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
มติ กบม.

เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิตทางการเกษตรตามเสนอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

กรรมการ
กรรมการ

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจํ าเดื อนกั นยายน ๒๕๖๐ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
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 าเดื อน
กันยายน ๒๕๖๐ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดชี้แจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ กําหนดการจัดงานเกษตรแฟร ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการจัดงานเกษตรแฟร ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔
๔.๖ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ บั นทึ กข อตกลงความร วมมื อการพั ฒนาการเรี ยนการสอนและบริการทางวิ ชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับวิทยาลั ยเทคโนโลยีและการจั ดการ กฟผ.แมเมาะ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานการเงินกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ป ระชุ มทราบถึงรายงานการเงินกองทุ นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะครุศาสตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป รารถนา โกวิ ท ยางกู ร คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร ได แ จ ง ให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดี คณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ ประชุม
ทราบถึ งรายงานผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕
๔.๑๑ ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน (รายตั วบ งชี้ ตามองคประกอบคุ ณ ภาพ)
คณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดี คณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ ประชุม
ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงชี้ตามองคประกอบ คุ ณ ภาพ) คณะครุ ศ าสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผนดิน)
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
ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใหทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผนดิน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนา
และแกปญหาชุมชนทองถิ่นอยางมีคุณภาพ
อาจารย ดวงใจ พุ ทธวงศ ผู อํานวยการสถาบั น วิจัย และพั ฒ นา ได แจ งให ที่ ป ระชุ ม
ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยพั ฒนาและแกปญหา
ชุมชนทองถิ่นอยางมีคุณภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ กําหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๐ ณ วัดหัวทุงสามัคคี ตําบลพระบาท
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงกําหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๐ ณ วัดหัวทุงสามัคคี ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ ปฏิ ทินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงปฏิทินกิจกรรมดานศิ ลปวัฒนธรรม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖
๔.๑๖ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบว า ถึ งรายงานตั ว ชี้ วั ดตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบว า ถึ งรายงานผลการเบิ กจ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบ งชี้ตามองค ประกอบคุ ณภาพ)
คณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ) คณะวิทยาศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามโครงการ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๐ รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไตรมาสที่ ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗
๔.๒๑ รายงานผลการอบรมเสริมทักษะและวัดผลดานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานผลการอบรมเสริ มทั กษะและวัดผลด านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ แจงขาวประชาสัมพันธ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งข าวประชาสั มพั นธ สํ านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๓ รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาส
ที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย
ประธานได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานผลการใช จ ายงบประมาณ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาสที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหนายวรากร
เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เปนผูรายงาน
นายวรากร เนื อยทอง ผู อํานวยการกองนโยบายและแผน ได รายงานผลการใชจ าย
งบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําไตรมาสที่ ๔ ของมหาวิ ทยาลั ย รายละเอี ยดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๔ การเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนและการแตงกายของภาคประชาชนในสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง
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
ที่ประชุมทราบถึงการเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนและการแตงกายของภาคประชาชนในสวนภูมิภาคจังหวัด
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาในการเขารวมพิธีดังกลาวของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอใหผูบริหารหนวยงานประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมพิธีเวลา ๐๘.๓๐ น.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประชาสัมพันธรายละเอียดกําหนดการและการแตงกายใหบุคลากรทราบ
ตอไป
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ตามเสนอ
๕.๒ (ร าง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อง หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี การลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงานหาวิทยาลัย
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอ ๗(๘) บรรทัดที่ ๓ ใหตัด “พ.ศ.
๒๕๕๕” ออก
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลําปาง เรื่อง การลาและสิ ทธิประโยชน อื่นของ
ลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การลาและสิทธิประโยชนอื่นของลูกจางชั่วคราว
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบและปรับแกประกาศดังกลาว
ทั้งนี้ตองไมขัดกับระเบียบของ ก.พ. หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายบริหารและงานนิติการดําเนินการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณาแก ไขข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ว าด วยสภาคณาจารย และข าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยเสนอใหมีการปรับแก ดังนี้
๑. คํานิยาม “ขาราชการ” ใหหมายรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙
๒. กําหนดสัดสวนจํานวนกรรมการ และองคประกอบของคณะกรรมการใหม โดยให
สอดคลองกับจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เพิ่มเขามา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยสภาคณาจารยและ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ
๕.๕ การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนา
และวิพากษหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาและวิพากษหลักสูตร
โดยไดนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการ
ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วาดวย อัตราคาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเปนตัวอยางในการกําหนด
อัตราคาตอบแทนดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหมีการกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการ
พัฒนาและวิพากษหลักสูตร โดยใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย อัตรา
คาตอบแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗ มาประกอบในการจัดทํา
๕.๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ ประจํ าป ๒๕๖๑ ของพนั กงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม เป น ไปตามเกณฑ ข องระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป ๒๕๖๑ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหนางพรรณวิภา บุญมา
หัวหนางานการเจาหนาที่และสวัสดิการ เปนผูนําเสนอ
นางพรรณวิภ า บุญมา หัวหนางานการเจาหน าที่และสวัสดิการ ไดเสนอรายละเอียด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป ๒๕๖๑ ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ
ไม เป นไปตามเกณฑ ของระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ
ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบมอบอธิการบดีตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อและชี้แจงใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่มีสวนเกี่ยวของทราบ
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๑๐
๕.๗ ทบทวนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวแลว ระหวางวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีกําหนดซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะไมใหฝายวิชาการดําเนินการปรับตารางสอบ
โดยไมใหมีการสอบในวันที่ ๖ และวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๘ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...
ผูช วยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุ ทธัรกษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอที่ ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเงินคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...
ตามเสนอ
๕.๙ การเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชนในสวนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผูช วยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริห าร ไดเสนอให ที่
ประชุมพิจารณาการเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชนในสวนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจําลอง จังหวัดลําปาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใหสวมชุดแบบ
ปกติขาวเต็มยศรวมงานในเวลา ๐๘.๓๐ น.
มติ กบม. เห็นชอบใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยใหสวมชุดแบบปกติขาวเต็มยศรวมงานดังกลาว
ในเวลา ๐๘.๓๐ น.
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๑๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๖๐
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๓.๓๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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