รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

สายธนู
สมุทธารักษ
เหลมตระกูล
สิทธิสรวง

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา
๑๖. อาจารยปริตต
๑๗. นายปรีชา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
มีสําลี
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
คุณยศยิ่ง
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท

สุขสมบูรณ

๒.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

ชัยเสนา

๓.

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์

อํานาจกิติกร

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔.

ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร

๒
หวลอารมณ

๕.

อาจารยอัจฉริยา

ครุธาโรจน

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ รายงานผลการจัดลําดับหมูบานที่มีปญหาและตองพัฒนาเรงดวน
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการจัดลําดับหมูบานที่มีปญหาและตอง
พัฒนาเรงดวน ซึ่งจังหวัดลําปางมีหมูบานที่มีปญหาและตองพั ฒนาเรงดวน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จํานวน ๑๓ หมูบาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๒/๒๕๖๑ เมื่ อวันที่ ๗ กุ มภาพั น ธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

กรรมการ
กรรมการ

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การระบุปพุทธศักราชลงในรายละเอียดของหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบว าสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได ชี้ แจงข อหารื อเกี่ ยวกั บ การระบุ ป พุ ท ธศั กราชลงใน
รายละเอี ย ดของหลั กสู ต รว าการเริ่ มนั บ รอบระยะเวลาเพื่ อการพั ฒ นาหลั กสู ตร เพื่ อให ห ลั กสู ตรได รั บ
การพั ฒนาให ทันสมั ย แสดงการปรับปรุงดัชนีด านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป นระยะๆ อยางนอย
ทุ ก ๕ ป นั้ น ควรให เริ่มนั บตามป พ.ศ. ที่ ระบุ ไวหน าเล มเอกสารหลั กสูตร (มคอ.๒) และป พ.ศ. ที่ระบุไว
หน าเล มหลั กสู ตร ควรตรงกั บป การศึ กษาที่ เป ดสอนจริงและสอดคลองกั บแผนการรับนั กศึกษาในแตละ
ป การศึ กษา เพื่ อความสะดวกและสมเหตุ สมผลในการนั บรอบระยะเวลาในการปรับปรุ งหลั กสู ตรในรอบ
การนับรอบตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ สรุปผลโครงการแขงขันทักษะทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา เรื่อง ระบบควบคุม
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมดาน PLC
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึ งสรุ ปผลโครงการแข งขั นทั กษะทางด านเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ า เรื่ อง ระบบควบคุ ม
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมดาน PLC รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ ผลการเขารวมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจง
ให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งผลการเข าร วมประกวดรางวั ลนั กคิ ดสิ่ งประดิ ษฐ รุ น ใหม ประจํ าป ๒๕๖๑ ในงาน
“วั นนั กประดิ ษฐ” ประจําป ๒๕๖๑ ณ ศู นย นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ สรุปผลการใช จ ายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งสรุ ป ผลการใช จ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๔
๔.๕ การบริการใหความรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น “การอบรมดูฤกษ ดูยาม ตามแบบลานนา”
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการบริการใหความรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น “การอบรมดูฤกษ ดูยาม ตามแบบลานนา” ซึ่งกําหนดจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ โครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานภูมิปญญา ลานนาวิถี”
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานภูมิป ญญา ล านนาวิถี” ซึ่งกํ าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ โครงการประเพณีวันเขาพรรษา “การประกวดเทียนพรรษา”
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการประเพณี วันเข าพรรษา “การประกวดเทียนพรรษา” ซึ่งกํ าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัฒนาภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการปองกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางและการรับผิดทาง
ละเมิดในการปฏิบัติงาน”
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัฒนาภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการปองกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางและการรับผิดทางละเมิดใน
การปฏิ บั ติงาน” ซึ่ งกํ าหนดจั ดระหวางวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดวงตะวั น จังหวัดเชี ยงใหม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๕
๔.๑๐ แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะ
เพื่อตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึงแนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง อั ตราค าสาธารณู ปโภคสํ าหรั บบ านพั ก
หองพัก และอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาสาธารณูปโภคสําหรับบานพัก หองพัก และอาคารหอพักบุคลากร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษาสูความเปนเลิศในตลาดแรงงาน
ระดับ AEC
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษาสูความเปนเลิศในตลาดแรงงานระดับ
AEC ซึ่ งกํ าหนดจั ด ขึ้ น ระหว างวั น ที่ ๒๔-๒๕ มี น าคม ๒๕๖๑ ณ ห องประชุ ม ธั น ยรั ต น ชั้ น ๘ อาคาร
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ โครงการพัฒนาความรูสูเสนทางราชการ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึ งโครงการพั ฒนาความรูสูเสนทางราชการ ซึ่ งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ มี นาคม
๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แนวทางการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณาแนวทางการเบิ กจ ายค าสอนเกิ น ภาระงาน ในการนี้ ได ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ มให น างสาวต องตา
จรูญศรีวัฒนา ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหนางานคลัง วาที่รอยตรีณัฐพัชร
วันตัน นิ ติกรปฏิบั ติการ และนายคฑาวุฒิ วังใจฟู นั กวิชาการคอมพิวเตอร เข าร วมประชุ มเพื่ อชี้ แจงและ
นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในการชี้ แจงจดหมายบั นทึ กของ สตง. ให ผู ที่ เกี่ ยวของชี้แจงวาได ดํ าเนิ นการตาม
เจตนาและความเขาใจที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงินคาสอนและคา
สอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ในการเบิ กจายคาสอนเกินภาระงาน ในภาคการศึ กษาที่ ๒/๒๕๖๐ ใหผูเกี่ยวของ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น การและการเบิ ก จ า ยให เป น ไปตามระเบี ย บที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ าหนด กรณี ที่ มี
การตรวจพบวาไมเปนไปตามระเบียบและมีการเรียกเงินคืนใหเปนความรับผิดชอบของผูเบิก
๓. ใหดําเนินการยกรางระเบียบวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนใหม โดยใหพิจารณา
(๑) ควรกําหนดการดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
(๒) ให นั บผู ลงทะเบี ยนเรี ยนระดั บปริ ญญาตรี จํ านวนไม น อยกว า ๒๕ คน ระดั บ
ปริญญาโท จํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน และปริญญาเอกจํานวนไมนอยกวา ๕ คน
(๓) กําหนดรายละเอียดใหเปนไปและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
(๔) ผูสอนในสาขาวิชาตองมีชั่วโมงสอนตอสัปดาหคนละไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการเบิกจายคาสอนเกินภาระงานตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ แนวปฏิ บั ติ ใ นการกํ า หนดจํ า นวนวั น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาแนวปฏิบัติในการกําหนดจํานวนวันการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการกําหนดจํานวนวันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ
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๗
๕.๓ (ราง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง วาดวยการจั ดการทรัพยสินทางป ญญา
พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้
๑. ปรับแกสัดสวนผลประโยชนที่ไดรับหลังหักคาใชจาย โดยกําหนดใหจัดสรรใหผูสราง
สรรคทรัพยสินทางปญญารอยละ ๖๐ จัดสรรใหมหาวิทยาลัย รอยละ ๒๐ จัดสรรให หนวยงานระดับคณะ
รอยละ ๑๐ และจัดสรรใหกองทุนวิจัย รอยละ ๑๐
๒. ขอ ๑๓ ใหปรับแกขอความจาก “ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้” เปน “ให
อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการยกราง
กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการยกรางตอไป
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการสงเสริมความโปร งใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง แนวทางการส งเสริ ม ความโปร งใสในการดํ าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการสงเสริมความโปรงใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ
๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและ
ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ...
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ
และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... ตามเสนอ
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๘
๕.๖ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม โดยขอใหคณะที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรใหมนําเสนอรายละเอียด
หลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาใหความเห็ นชอบกอนนํ าเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรใหมตอไป
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหมตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๔/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

