รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
สุขสมบูรณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
๓ ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๐. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร
มีสําลี
ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน
ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๖. นายวีระชัย
รินดวงดี
ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๘. นายจตุพร
จันทรมา
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
๒๐. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์

สมุทธารักษ

รองอธิการบดีฝายบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รองประธานกรรมการ

๒.

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

๒
เหลมตระกูล
ทองเกล็ด
ปดเปา

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

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
๔/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๔/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยใหมกี ารแกไข ดังนี้
๑. ระเบี ย บวาระที่ ๔.๕ ย อหน าที่ ๒ ให เพิ่ มข อความ “ที่ ประชุ มได ให ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวาควรมีการทดสอบวัดทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาดวย”
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ใหแกไขมติ กบม. จาก “รับทราบ” เปน “รับทราบและมอบ
รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม”
๓. ระเบี ย บวาระที่ ๔.๗ ย อหน าที่ ๒ ให เพิ่ มข อความ “ที่ ประชุ มได ให ขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมวาเห็นควรเพิ่มภาระงานใหอาจารยในกรณี ที่อาจารยเขารวมโครงการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
และไดดําเนินการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส”
๔. ระเบี ย บวาระที่ ๔.๗ ให แ ก ไขมติ จ าก “รั บ ทราบ” เป น “รั บ ทราบและมอบ
มหาวิ ทยาลั ย ดํ าเนิ น การพิ จ ารณาปรั บ เพิ่ มภาระงานให อาจารย ในกรณี ที่อาจารยเข ารวมโครงการจั ดทํ า
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส และไดดําเนินการจัดทําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส”
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
โดยใหมกี ารแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓
๒.๒ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๕/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๕/๒๕๖๑ เมื่ อวัน ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิ ทยาลั ย ได แจ งให ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิจกรรม/โครงการ ประจํ าเดื อน
เมษายน ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วัส ดิ์ อํานาจกิติก ร ผูช วยอธิการบดี ดานประกั น คุ ณ ภาพ
ไดแจงให ที่ป ระชุมทราบถึ งการเปลี่ ยนแปลงปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ป ระชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิ บั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔
๔.๔ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย จํ าเนี ยร มี สํ าลี รองคณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย จํ าเนี ยร มี สําลี รองคณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู ช ว ยศาสตราจารย จํ าเนี ยร มี สําลี รองคณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได แจ งให
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายชื่ อ คณะกรรมการประจํ าคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานตั วชี้ วั ดตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๕
๔.๙ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม
ทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรม าส ที่ ๒ ของค ณ ะ
วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะครุศาสตร
นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิ บัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะครุศาสตร
นายวีระชัย รินดวงดี หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะครุศาสตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูช วยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๖
๔.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให
ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบู รณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ประชุ มทราบถึ งสรุปผลการใช จายงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบู รณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของสํ านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ แจงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุ ขสมบู รณ ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงขาวประชาสัมพันธจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ สรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน พัฒ นิ บูลย รองผูอํานวยการสํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗
๔.๑๙ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน พัฒ นิ บูลย รองผูอํานวยการสํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานผลการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของสํ านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๐ รายชื่อคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให
ที่ป ระชุ มทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการประจํ าสถาบั นวิจั ยและพั ฒนา รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๑ รายงานการประชุ มการจั ดกิ จกรรมเทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจ าอยู หั ว เนื่ องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการประชุมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยขอใหทุกหนวยงานเสนอโครงการเพื่อเขารวม
กิจกรรมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาธนาคารออมสินรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง
จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยไดจัดหลักสูตรฝกอบรมผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐและผูสนใจทั่วไป
“ความรู สูอาชีพ พรอมเงินทุน” จึงขอประชาสัมพันธใหผูสนใจเขารวมโครงการ โดยสามารถติดตอสอบถาม
รายละเอี ยดได ที่ ศู นย อบรมและการศึ กษาต อเนื่ องมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลําปาง รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๘
๔.๒๓ โครงการยุ ทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการยุ ท ธศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อพั ฒ นาท องถิ่ น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยโครงการที่ จะเสนอของบประมาณจะต องเป นโครงการที่ เกี่ ยวข องและสอดคล องกั บโครงการหลั ก ๕
โครงการ ดังนี้
๑. โครงการบู รณาการพั นธกิจสั มพั นธเพื่อแก ปญ หาความยากจนของประชาชนใน
ทองถิ่น
๒. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP
๓. โครงการสงเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง
และผูอื่น
๔. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. โครงการพัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สําหรับนักศึกษา ครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ านวยการสํ านั กงานอธิ การบดี ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจํ าป จํ านวน ๒ รอบ คื อ ระหว างวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม-๓๑ มี น าคม และระหว างวัน ที่ ๑ เมษายน-๓๐
กันยายน และจากการตรวจสอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพบวา
การใหคะแนนพฤติกรรมการมีจิตอาสามีความแตกตางกัน เห็นควรพิจารณาแนวทางการประเมินใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเปนธรรมแกบุคลากร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัย
ควรแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับแกแบบประเมินและเกณฑภาระงานใหมในประเด็นตอไปนี้
๑. ระยะเวลาที่ใหหนวยงานสงแบบประเมินถึงมหาวิทยาลัย
๒. กรณี ก ารให ค ะแนนจิ ต อาสา ควรมี เ กณฑ ที่ วั ด ได จ ริ ง และกํ า หนดเกณ ฑ
การพิจารณาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกหนวยงาน
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๙
๓. ปรั บ เกณฑ ก ารให ค ะแนนสํ าหรั บ อาจารย ที่ ทํ า งานบริก ารวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นา
ทองถิ่นและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการและใหมีการดําเนินการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ
คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ...
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง)
ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ว าดวยการเบิ กจ ายเงินค าสอนพิ เศษและค าสอนเกิ นภาระงานสอน
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ พ.ศ. ... โดยสื บ เนื่ องจากคณะกรรมการยกร า งกฎ ระเบี ย บ และข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยไดพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ
คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ แลวนั้น จากการประชุม
ดังกลาวคณะกรรมการฯ ไดใหหลักการเพื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้
๑. ผูทําการสอนที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาสอนเกินภาระงานสอนก็ตอเมื่อผูทําการสอนใน
สาขาวิชาเดียวกันมีชั่วโมงการสอนเฉลี่ยแลวไมนอยกวา ... ชั่วโมง
๒. ผูทํา การสอนต องมีชั่ว โมงการสอนไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอสัป ดาห ทั้ งนี้ ตาม
หนังสือ สกอ. ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๖/ว๑๐๘๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกั นพิ จารณาและมี ขอเสนอแนะวาเห็นควรกํ าหนดใหผูทําการสอนต องมี
ชั่วโมงการสอนไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอสัปดาห ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มติ กบม. เห็นชอบตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ... ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการผู ป ระสานงานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลําปาง ที่ ๓๔๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดเห็นชอบใหจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปาง ว าด ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
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๑๐
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี้
๑. ขอ ๑๓ ใหเพิ่มคําวา “/การคนควาอิสระ” ตอทายคําวา “วิทยานิพนธ”
๒. ข อ ๑๙ ปรับจํ านวนอาจารยผู รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๓. ขอ ๑๙(ข)(๒) ยอหนาที่ ๒ ใหแกจํานวนจาก “๓๐ คน” เปน “๑๐ คน”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคาร
หอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย
ประธานเสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จารณาให ความเห็ นชอบและอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ ราชการ
งบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย ในการนี้ ไดขออนุญาตใหนางวิมลพรรณ
ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง เปนผูนําเสนอ
นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความ
เห็ นชอบและอนุมัติแผนปฏิ บัติราชการงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลั ย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหผูอํานวยการกองกลางตรวจสอบจํานวน
เงินและคําชี้แจงประกอบการคํานวณงบประมาณใหถูกตองและชัดเจน
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ อาคารหอพักบุคลากร
มหาวิทยาลัย โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๗/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๐ มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
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๑๑
เลิกประชุม ๑๒.๑๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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