รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๖. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๔. อาจารยเสาวรีย
บุญสา
ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๘. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
๒๑. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นางวิมลพรรณ
๒. นางกิ่งดาว

สุขสมบูรณ

ทองเกล็ด
ปดเปา

รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
พัฒนาระบบกายภาพ

รองประธานกรรมการ

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจะ
ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย การทําวิจัย
มติ กบม. รับทราบ
๑.๒ พิธีถวายพระพรและแสดงนิทรรศการผลงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดงาน
“ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีทั่วหลา” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๖๖ พรรษา
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ในวั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนคร โดยได ขอใหแตล ะมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สงผูแทนเขารวมงานดังกล าว
แหงละ ๑ คน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเสนอใหผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงาน
บริหารทั่วไป เปนผูแทนเพื่อเขารวมงานดังกลาว
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๘/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๘/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิ รัญ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริ เ ยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก าบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สภามหาวิท ยาลั ย ได แจ งให ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิจกรรม/โครงการ ประจํ าเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารย เสาวรี ย บุ ญ สา รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร ไดแ จงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารย เสาวรี ย บุ ญ สา รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร ไดแ จงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔
๔.๔ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูช วยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๕
๔.๙ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานตั วชี้ วั ดตามแผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
ครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของคณะครุศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุม
ทราบถึ งรายงานผลการเบิ กจ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของคณะ
ครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่
๓ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามโครงการ ประจํ าป งบประมาณ
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๖
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ของสํ านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได
แจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่
๓ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน พัฒ นิ บูลย รองผูอํานวยการสํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส
ที่ ๓ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐตุงไชย
เฉลิมพระเกียรติ”
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน พัฒ นิ บูลย รองผูอํานวยการสํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐตุงไชย
เฉลิ มพระเกี ยรติ ” ซึ่ งจั ดขึ้ น ระหว างวั นที่ ๒๕-๒๙ มิ ถุ น ายน และระหวางวั น ที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ โครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณี วิถีถิ่นลานนา”
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิ รัตน พัฒ นิ บูลย รองผูอํานวยการสํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงโครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณี วิถีถิ่นลานนา” ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยไดกําหนดใหแตละคณะถวายเทียนพรรษาตามวัดตางๆ ดังนี้
๑. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถวายวัดกลวยหลวง
๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ถวายศาลาสวนสามสอ
๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถวายสํานักสงฆหนองหัวหงอก
๔. คณะครุศาสตร ถวายวัดศรีหมวดเกลา
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๗
๕. คณะวิทยาศาสตร ถวายวัดกาดเมฆ
๖. คณะวิทยาการจัดการ ถวายวัดหัวฝาย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ คอบช. ประกาศรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึ ง คอบช. ประกาศรั บ ข อ เสนอการวิ จั ย ประจํ าป งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยสื บ เนื่ อ งจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (สวทช.) สํ านักงานพั ฒ นาการวิจั ย การเกษตร (องค การมหาชน)
(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห งชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในนามเครือขาย
องคกรบริ ห ารงานวิ จัย แห งชาติ (คอบช.) รวมทั้ งสํ านักงานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานชี วภาพ (องค การ
มหาชน) (สพภ.) จัดทํากรอบการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุง
เปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๓ กลุมเรื่อง
ตามหนวยบริหารทุน ๕ หนวย และเผยแพรแกสาธารณะในการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทยวิจัย
เพื่อประชาชน” และ คอบช. ประกาศรับ ข อเสนอการวิจั ย ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๒ ลงวัน ที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และตองลงทะเบียนสงขอเสนอการวิจัยผานระบบ
บริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แห งชาติ (National Research Management System :NRMS) (www.nrms.
go.th) สงเอกสารขอเสนอการวิจัย จํานวน ๑๐ ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ เรื่อง การรับขอเสนอการวิจัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกรอบการวิจัยที่เปดรับแบงตาม
หนวยบริหารทุน ประกอบดวย
๑. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
(๑) ขาว
(๒) ปาลมน้ํามัน
(๓) อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา
(๔) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
(๕) พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
(๖) สัตวเศรษฐกิจ
(๗) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(๘) ยางพารา
(๙) การบริหารจัดการการทองเที่ยว
(๑๐) โลจิสติกส และโซอุปทาน
(๑๑) ออยและน้ําตาล
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๘
(๑๒) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
(๑๓) มนุษยศาสตร
(๑๔) ประชาคมอาเซียน
(๑๕) การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
๒. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(๑) มันสําปะหลัง
(๒) การคมนาคมขนสงระบบราง
๓. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
(๑) สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
(๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
(๔) พลาสติกชีวภาพ
๔. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(๑) การแพทยและสาธารณสุข
(๒) วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ ป ระชุ ม ทราบว า เพื่ อ ให เกิ ด ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ขอบเขตอํ านาจหน าที่ ข องคณะกรรมการศู น ย ฝ ก
ประสบการณ วิชาชีพธุรกิจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยงานสิทธิประโยชน
ได ทําหนั งสื อหารื องานนิ ติกรและผลจากการหารือกับงานนิ ติกร ซึ่ งงานนิ ติกรได ชี้ แจงวาคณะกรรมการฯ
มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีใน ๔ ดาน ประกอบดวย
๑. ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา
๒. ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง
๓. ปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง
๔. ปฏิบัติหนาที่รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสิน ลงทุนหรือใชประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อกอใหเกิดรายได
สําหรับอํานาจในขอ ๔ คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการกําหนดพื้นที่การเชา และอัตรา
คาเชา แตทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี
มติ กบม. รับทราบ
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๙
๔.๒๐ โครงการจั ดสอบวั ดทักษะดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสํ าหรับอาจารยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการจัดสอบวัดทั กษะดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสําหรับอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๑ การสํารวจครุภัณฑ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดขอใหผูบริหาร
เรงรัดการสํารวจครุภัณฑเพื่อนําสงงานพัสดุซึ่งขณะนี้ไดลวงเลยกําหนดนําสงแลวแตมีบางหนวยงานยังไมได
นํ าส ง ทั้ งนี้ การสํ ารวจดั งกล าวเป นการสํ ารวจครุ ภั ณ ฑ ย อนหลั งเพื่ องานพั สดุ จะได ตรวจสอบและจั ดทํ า
รายละเอียดขอมู ลและหมายเลขครุภั ณฑ ให ถูกตองตอไป สําหรับงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี
งบลงทุนหากหนวยงานใดตองการใหงานพัสดุเปนผูดําเนินการใหขอใหนําสงรายละเอียดใหงานพัสดุภายใน
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุ นพั ฒนามหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้ อ
ครุภัณฑ ที่มิใชงานกอสราง งานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
นายปรี ชา ไชยโย ผู อํ านวยการสํ านั กงานอธิ การบดี ได เสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณาให
ความเห็นชอบและอนุ มัติงบประมาณจากกองทุ นพั ฒนามหาวิทยาลัย เปนเงินจํานวน ๑,๙๙๙,๔๖๐ บาท
(หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหกสิบบาทถวน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑที่มิใชงานกอสรางงานจัดระบบ
ความปลอดภั ยชี วิ ตและทรั พย สิ นภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เปนเงินจํานวน
๑,๙๙๙,๔๖๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหกสิบบาทถวน) เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑที่มิใชงานกอสราง งานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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๑๐

๕.๒ การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ านวยการสํ านั กงานอธิก ารบดี ไดเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
การบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
มีสาระสําคัญใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเก็บขยะและคาบริการใหมทําใหมหาวิทยาลัยมีภาระคาใชจาย
การกําจัดขยะมากขึ้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จัดทําประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย
มติ กบม. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ การพิจารณายกเวนคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรของนั กศึกษาตามโครงการใน
พระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป รารถนา โกวิ ท ยางกู ร คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร ได เสนอให
ที่ประชุมพิจารณายกเวนคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาตามโครงการในพระราชานุเคราะห
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบการยกเวนคาบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาตามโครงการใน
พระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสนอ
๕.๔ การพิ จารณากําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไวแลว
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณากําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา
ที่เคยกําหนดไวแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบใหคณบดีหารือกับบุคลากร
สายวิชาการในสังกัดที่มีตําแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณากําหนดชื่อสาขาวิชาใหตรงกับที่ กพอ. กําหนด
และนําสงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติ กบม. เห็นชอบมอบคณบดีดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๑

๕.๕ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ราง)
รูปแบบการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คาวัสดุ ในงานวิจัย ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จั ด จ างพั ส ดุ เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาหรือการให บ ริการทางวิช าการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ราง) รู ป แบบ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คาวัสดุ ในงานวิจัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให
การบริการทางวิชาการ เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซอมความเขาใจ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดเห็นชอบใหจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหการบริการทาง
วิ ช าการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ร า ง) รู ป แบบการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ค า วั ส ดุ ในงานวิ จั ย ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
และ (ราง) รูปแบบการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คาวัสดุ ในงานวิจัย ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ
๕.๖ รายงานและขอความเห็นชอบการจัดเก็บรายไดคาบริหารจัดการพื้นที่
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารายงานและขอความเห็นชอบการจัดเก็บรายไดคาบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ภายใตการกํากับ ดูแลของศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพธุรกิจ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหการจัดเก็บรายไดดังกลาว
เป น เงิ น รายได ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยให เริ่ ม ดํ าเนิ น การตั้ งแต ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป น ต น ไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๒
โดยขอใหศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อขออนุมัตินําเงินมาใชจาย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
มติ กบม. เห็นชอบใหการจัดเก็บรายไดคาบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๗ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ผู ช วยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ การบดี ฝ ายกิ จการนั กศึ กษาและสภา
มหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคปองกันปญหายาเสพติดและ
การสรางวินัยจราจรของนักศึกษาของบริษัทวิศรา แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบใหบริษัทวิศรา แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด จัดทําสื่อประชาสัมพันธรณรงคปองกันปญหา
ยาเสพติดและการสรางวินัยจราจรของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยตามเสนอ
๕.๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐
ผู ช วยศาสตราจารย พ งษ ส วั ส ดิ์ อํ านาจกิ ติ กร ผู ช วยอธิ การบดี ด านประกั น คุ ณ ภาพ
ได เสนอให ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดั บหลักสู ตร ปการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐
ตามเสนอ
๕.๙ การประปาสวนภูมิภาคขอเชาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อกอสรางสถานีจายน้ํา
ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวาการประปาสวนภูมิภาคขอเชาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อกอสรางสถานีจายน้ําใหเรือนจํา
จังหวัดลําปางแหงใหมและจะขยายไปชุมชนโดยรอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอวาเห็นควรใหการประปาสวนภูมิภาคเชาพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อกอสรางสถานีจายน้ํา โดยใหใชพื้นที่ตามแบบที่ ๒ และขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบวาพื้นที่
ดังกลาวไมทับเสนทางสัญจรหรือทางสาธารณะ
มติ กบม. เห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาคเชาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อกอสรางสถานีจายน้ํา
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๑๓

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๐/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห องประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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