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

รองศาสตราจารยสมเกียรติ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

๕.

ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ

๖.
๗.
๘.

ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

อาจารยอัจฉริยา
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
อาจารยเกศนีย
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร

๑๘. อาจารยดวงใจ
๑๙. อาจารยปริตต
๒๐. นายปรีชา

สายธนู
สมุทธารักษ
เหลมตระกูล
สิทธิสรวง

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
ดํารงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
อิ่นอาย
ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
๒.

ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

สุขสมบูรณ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ

ทองเกล็ด
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก
ประธานได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง แนวทางในการจั ดการศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหแกสถาบันอุดมศึกษายึดเปนแนวปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 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
๓/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๓/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๕๖๑ ณ ห อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วัส ดิ์ อํานาจกิติก ร ผูช วยอธิการบดี ดานประกั น คุ ณ ภาพ
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ คําสั่งสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดํ าเนิ นงานยกร างเกณฑ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บอุ ดมศึ กษา กลุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วัส ดิ์ อํานาจกิติก ร ผูช วยอธิการบดี ดานประกั น คุ ณ ภาพ
ไดแจงให ที่ประชุ มทราบถึงคํ าสั่งสํานักงานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง
แต งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิ น งานยกร างเกณฑ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บ อุ ด มศึ กษา
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ กําหนดการพิธีสืบชะตาและสรงน้ําพระพุทธพิทยาจารย เนื่องในประเพณีปใหมเมือง
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึ งกํ าหนดการพิ ธี สื บชะตาและสรงน้ํ าพระพุ ทธพิ ทยาจารย เนื่ องในประเพณี ป ใหม เมื อง โดยกํ าหนดจั ด
ในวันศุกรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศาลาพุทธพิทยาจารย สวนสามสอ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ การรายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานการดําเนินงานกองทุ นสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบและใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๔
๔.๕ รายงานผลการสอบวั ด ทั ก ษะด านคอมพิ วเตอร (Exit-Exam) ประจํ าป การศึ ก ษา
๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam) ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรมีการทดสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษใหแก
นักศึกษาดวย
มติ กบม. รับทราบและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๔.๖ รายงานผลการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก
นักศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารแก นั กศึ กษาประจํ าป งบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้ งที่ ๑ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ แจงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแจงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีจํานวน ๖ ขาว ดังนี้
๑. การจัดเลือกหนังสือประชาสัมพันธกิจกรรม ๓D Library (สัปดาหหองสมุด)
๒. การใชงานฐานขอมูลออนไลนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส
๓. โครงการกฤตภาคขาวออนไลน
๔. การอบรมแกบุคลากรสายวิชาการ
๕. การอบรมแกบุคลากรสายสนับสนุน
๖. โครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาเห็นควรเพิ่มภาระงานใหอาจารยในกรณีที่อาจารย
เขารวมโครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และไดดําเนินการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
มติ กบม. รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาปรับเพิ่มภาระงานใหอาจารยในกรณี
ที่อาจารยเขารวมโครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และไดดําเนินการจัดทําบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส
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๕
๔.๘ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย พงศธร คําใจหนั ก คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานผลการเบิ กจ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย พงศธร คําใจหนั ก คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๖๑
ของกองพัฒนานักศึกษา
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
สภามหาวิทยาลั ย ได แจงให ที่ป ระชุ มทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจําเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ โครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รุนที่ ๗
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการฝกอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รุนที่ ๗ ซึ่งกําหนดจัดขึ้น
ระหวางวันที่ ๓๐ เมษายน-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ การประเมินผลการสอนกอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งการประเมินผลการสอนกอนการเสนอขอกํ าหนดตําแหนงทางวิ ชาการ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการเงินรายได
จากการเขาพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการเงินรายไดจากการเขาพัก
อาศัยอาคารหอพักบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๔ แก ไขคํ าในความหมายของคํานิยามคําวา ผูเขาพักอาศัย จาก “บุ คล” เป น
“บุคลากร”
๒. ขอ ๕ บรรทัดที่ ๑ ใหแกไขคําจาก “สําหรับ” เปน “เชน)
๓. ข อ ๗ ให เพิ่ มข อความจาก “ให กรรมการตามคํ าสั่ งที่ ... ลงวั น ที่ ...” เป น “ให
กรรมการตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๓๘๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารและการจัดการ
เงินรายไดจากการเขาพักอาศัยอาคารหอพักบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยใหมี
การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ แนวทางการส งเสริ ม คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย ในสถาบั น
อุดมศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบัน
อุดมศึกษา ตามเสนอ
๕.๓ ให ความเห็ นชอบโครงการพั ฒนาหลั กสู ตรใหม หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยี (ตอเนื่อง)
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอ
ให ที่ ป ระชุ มพิ จารณาให ความเห็ นชอบโครงการพั ฒ นาหลั กสู ตรใหม หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยี (ตอเนื่อง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข อเสนอแนะให ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ของอาจารย
ผูรับผิดชอบตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๗
๕.๔ แนวทางการดํ าเนิ นงานตามพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทําใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือเวียน กฎ ขอบังคับอื่นใดที่เกี่ยวของกับ การพัสดุถูกยกเลิกไปทั้งหมด
และจะนํามาใชไดเพียงเทาที่ ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ซึ่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับใหมนี้ มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แตกตางไปจากเดิม ทําใหทุกหนวยงานตอง
ศึกษากฎหมายใหมนี้อยางเรงรีบ แตเนื่องดวยความยากของกฎหมายที่มีทั้งปริมาณความยุงยากซับซอน
ปญหาการตีความ ทําใหขาดความชัดเจนในทางปฏิ บั ติ ในหลายประเด็ น จึ งเสนอคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ
และบั ณฑิตศึกษา และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒนา จัดประชุ มคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปญหาและศึกษารายละเอียดเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ กบม. เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ โครงการสวัสดิการใหบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา (ทรูมูฟเอช)
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการ
สวัสดิการใหบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา (ทรูมูฟเอช) โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไดลงนามบันทึกขอตกลงโครงการทรูมูฟเอชระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและบริษัทเรียล มูฟ จํากัด
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โครงการดังกลาวใหสิทธิพิเศษแกขาราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
การใชบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลู ล าพร อ มเครื่ อ ง เพื่ อ หน ว ยงานและบุ ค ลากรมี
กําหนดระยะเวลา ๒๔ เดือน นับตั้งแตวันที่ซิมการดเลขหมายนั้นๆ จดทะเบียนเปดใชบริการเปนตนไปจนกวา
จะแจงยกเลิกบริการ ซึ่งโครงการนี้ ได เข าพิ จารณาในคณะกรรมการกองทุ นสวัสดิการภายในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ แตเนื่องจาก
เงื่ อนไขของโครงการต องจดทะเบี ยนซิ มการ ด/เลขหมายในนามมหาวิ ทยาลั ย รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามโครงการสวัสดิการใหบริการซิมการดและบริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา (ทรูมูฟเอช) และมอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกําหนดและพิจารณา
คุณสมบัติของผูที่สามารถเขารวมโครงการได
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

๘
๕.๖ ขอเสนอจากมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขอเสนอ
จากมติที่ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ โดยไดนําเสนอขอเรียกรองตอมหาวิทยาลัย ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. เสียงรบกวนจากรถเก็บขยะ (รถอีแตก)
๒. ปญหาเรื่องสุนัขจรจัด
๓. การเบิกคาสอนเกิน
๔. วิกฤตนักศึกษาลดลง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ประธานไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาในประเด็นที่ ๑ และ ๒ ไดมอบหมายใหผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีเปนผูดําเนินการหาวิธีการและแนวทางในการแกไขปญหา ประเด็นที่ ๓ มหาวิทยาลัย
อยูระหวางดําเนินการปรับแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ
คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ และประเด็นที่ ๔ ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการเปน
ผูดําเนินการ
ในการนี้ ประธานไดเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับเสียงรบกวนจากรถเก็บขยะวา
มหาวิทยาลัยจะกําหนดชวงเวลาในการเก็บขยะโดยจะกําหนดเก็บในชวงเวลาที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน
สํ าหรั บ ป ญ หาขยะมหาวิ ท ยาลั ย จะแต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ จั ด การเรื่ อ งดั งกล าว โดยให ก รรมการ
สภาคณาจารยและขาราชการรวมเปนองคประกอบในคณะกรรมการดังกลาวดวย
สําหรับประเด็นที่ ๔ ที่ประชุมไดเสนอใหมหาวิทยาลัยเชิญคณาจารยทั้งหมดประชุมเพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดขอมูลการรับนักศึกษารวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอของที่ประชุม
๕.๗ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาที่ชะลอ
การจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชาที่ชะลอการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับสาขาวิชา
ที่ชะลอการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเสนอ
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๙
๕.๘ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง การใช รถยนต ของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การใชรถยนตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหวาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกรปฏิบัติการ เปนผูนําเสนอ
ว าที่ ร อยตรี ณั ฐ พั ช ร วั น ตั น นิ ติ กรปฏิ บั ติ ก าร ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ร าง)
ประกาศดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหนิติกรทบทวนและตรวจสอบขอความใน
ขอ ๗ ขอ ๑๒ และขอ ๑๕.๒ อีกครั้งกอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
มติ กบม. เห็นชอบและมอบนิติกรดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๙ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๒
นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ ประชุมรวมกั นพิ จารณาและมี ขอเสนอแนะให ปรั บแกไขตัวเลขในสรุปภาพรวมการ
เบิกจายแตละหนวยงานใหตรงกับรายละเอียดการเบิกจาย
มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๒ โดยใหมีการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๐ แผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดื อนเมษายน-กันยายน)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน-กันยายน) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
มติ กบม. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เดือนเมษายน-กันยายน)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ
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๑๐
๕.๑๑ การเปดศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพดาน Logistic ในนามบริษัท แฟลช เอ็กซ เพรส
จํากัด
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาการเปดศูนยฝกประสบการณวิชาชีพดาน Logistic ในนามบริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จํากัด
รายละเอียดขอเสนอและเงื่อนไขตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบการเปดศูนยฝกประสบการณวิชาชีพดาน Logistic ในนามบริษัท แฟลช เอ็กซ เพรส
จํากัด ตามเสนอ
๕.๑๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ
คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระ
งานสอนนั กศึ กษาภาคปกติ พ.ศ. ... ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหวาที่รอยตรีณั ฐพัชร วันตัน นิติกร
ปฏิบัติการ เปนผูนําเสนอ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน นิติกรปฏิบัติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบ
ดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหเพิ่มขอความตอไปนี้ในวรรคที่สองของ
ข อ ๘ “โดยคณาจารย ในสาขาวิ ช าที่ สั งกั ด เดี ย วกั น ต อ งมี ชั่ ว โมงสอนเป น ไปตามเกณฑ ภ าระงานของ
คณาจารย”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ
และคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๓ (ราง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะมอบใหคณบดีทุกคณะนํากลับไปพิจารณา
และหากมีขอเสนอแนะใหนําสงรองอธิการบดีฝายวิชาการภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
มติ กบม. เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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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
๕/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๒.๔๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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