รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
สุขสมบูรณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑๗. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๙. อาจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๒๐. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๒. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางกิ่งดาว

เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
จันทรมา
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ 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
๑๔/๒๕๖๑
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๔/๒๕๖๑ เมื่ อวั น ที่ ๘ ตุล าคม ๒๕๖๑ ณ ห องประชุ มโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 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
สภามหาวิทยาลั ย ได แจงให ที่ป ระชุ มทราบถึงรายงานผลการดํ าเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจําเดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานกองทุ นพั ฒนานั กศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง ประจําป งบประมาณ
๒๕๖๑
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
สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
ที่ ป ระชุ ม ได ให ข อ สั งเกตในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ร ายการเงิ น โครงการอบรมให ค วามรู
ผูขอใบอนุญาตควรมอบงานคลังเปนผูบันทึกรายการเนื่องจากกองทุนพั ฒนานักศึกษาเปนกองทุ นที่รับเงิน
บริจาคเพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาเทานั้น
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานกองทุ นส งเสริ มกิ จการ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง ประจําป งบประมาณ
๒๕๖๑
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
สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนสงเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ กําหนดการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในหน วยสนั บสนุ นการศึ กษาและกํ าหนดการประเมิ น
คุณภาพภายในระดับสถาบัน
ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งษ ส วัส ดิ์ อํานาจกิติก ร ผูช วยอธิการบดี ดานประกั น คุ ณ ภาพ
ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งกํ าหนดการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในหน วยสนั บ สนุ น การศึ กษาและกํ าหนด
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สถาบั น โดยการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในหน วยสนั บ สนุ น การศึ กษา
จะประเมิ น ระหว างวั น ที่ ๑๘-๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ และระหว างวั น ที่ ๒๔-๒๕ ตุ ลาคม ๒๕๖๑ สํ าหรั บ
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจําประเมินระหวางวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔
๔.๕ รายงานผลการดํ าเนิ น งาน โครงการ/กิ จกรรม ศู นย อบรมและการศึ กษาต อเนื่ อง
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ ไดแจงใหที่ประชุ มทราบถึ งรายงานผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม ศูนยอบรมและการศึกษา
ตอเนื่อง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดีคณะวิ ทยาการจั ดการ ได แจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดีคณะวิ ทยาการจั ดการ ได แจงให
ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ คา Impact Factor วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม
ผูชวยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดีคณะวิ ทยาการจั ดการ ได แจงให
ที่ประชุ มทราบถึงคา Impact Factor วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานกองทุ น คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕
๔.๑๐ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจง
ใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ รายงานผลการดําเนินงานจางเปนที่ปรึกษาศึกษา/วิจัยแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
ขาวกลุมจังหวัด เพื่อการสงออกภายใตโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร งบกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานจางเปนที่ปรึกษาศึกษา/วิจัยแนวทางการสงเสริมและพัฒนาขาว
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๖
กลุมจังหวัด เพื่อการสงออกภายใตโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจเกษตร งบกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ รายงานกองทุ นคณะครุศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูช วยศาสตราจารย ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ ประชุม
ทราบถึ งรายงานกองทุ นคณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ รายงานกองทุนคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลําปาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานกองทุ น คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ รายงานตั วชี้ วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ ประชุมทราบถึงรายงานตั วชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ รายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให
ที่ประชุ มทราบถึงรายงานผลการเบิ กจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๗
๔.๑๙ รายงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
รายงานกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๐ สรุปผลการใช จ ายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
สรุปผลการใชจ ายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๑ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่
๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ สรุปผลการใช จ ายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๓ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่
๔ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๘
๔.๒๔ ประกาศสํ านั กศิ ลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทิ นกิจกรรมสํานั กศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
ประกาศสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กําหนดปฏิทินกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏลํ าปาง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๕ กําหนดการพิธีทอดผาปาสามัคคี ประจําป ๒๕๖๑
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
กํ าหนดการพิ ธี ท อดผ าป าสามั คคี ประจํ าป ๒๕๖๑ โดยกํ าหนดจั ด ในวั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๖ สรุปผลการใช จ ายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช วยศาสตราจารย ไพจิ ตร สุขสมบู รณ ผู อํานวยการสํ านักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ ประชุ มทราบถึ งสรุ ปผลการใช จ ายงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๗ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่
๔ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช วยศาสตราจารย ไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจ งให ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานผลการดํ าเนิ น งานตามโครงการ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ ของสํ านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๙
๔.๒๘ รายงานกองทุ นสํ านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง
รายงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๙ ผลการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๐ รายงานผลการสอบวัดทั กษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR (Exit-Exam) ประจํ าป
การศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงรายงานผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ CEFR (Exit-Exam) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๑ การจั ดกิ จกรรมงานกี ฬาและวั ฒนธรรมนั กศึ กษานานาชาติ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการจัดกิจกรรมงานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒
“ไก ข าวเกมส ” โดยมี กํ าหนดจั ด ระหว างวั น ที่ ๙-๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๒ รายงานกองทุ นสํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูช วยศาสตราจารย ไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานกองทุ น สํ านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๓๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๓ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) ทบทวนตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ครั้งที่ ๑
ผูช วยศาสตราจารย นพนั นท สุขสมบู รณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ไดแจงให ที่ประชุมทราบถึงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท องถิ่น ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ทบทวนตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ครั้งที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๓๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๔ รายงานกองทุ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารย ณั ฐนั นท ฐิติ ยาปราโมทย คณบดีคณะวิ ทยาการจั ดการ ได แจ งให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๕ รายงานผลการดํ า เนิ น งานและงบการเงิ น และบั ญ ชี ก ารรั บ จ า ยเงิ น ของศู น ย
ฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินและบัญชีการรับจายเงินของศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพธุรกิจ จํานวน ๓ ศูนย ประกอบดวย
๑. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง
๒. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา
๓. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๑๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแก ไขระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ว าด วยเงินรายได จากการให บริ การ
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอให
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแก ไขระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ว าด ว ยเงิ น รายได จ ากการให บ ริ ก าร
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไดนํ าเสนอให แก ไขคาบริการทางวิชาการที่ ตองจายให แกมหาวิทยาลัยจาก
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ เปน ไมนอยกวารอยละ ๑๐ สวนที่เหลือรอยละ ๑๐ ใหนําเขากองทุนของหนวยงาน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ ประชุ มรวมกั นพิ จารณาและมีขอเสนอแนะวาควรแกไขระเบี ยบดั งกล าวในสวนของ
อัตราสวนของรายไดในการบริการวิชาการ โดยใหปรับใหเจาของโครงการรอยละ ๗๕ นําเขาเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยรอยละ ๒๐ และนําเขากองทุนของหนวยงานรอยละ ๕
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจางของพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การทําสัญญาจางและการตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรกําหนดชวงระยะเวลาของอายุสัญญา
จางเปนระยะ
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. แกไขชื่อเรื่อง จาก “การลาและสิทธิประโยชนอื่นของลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ...” เปน
“การจางและสิทธิประโยชนอื่นของลูกจางชัว่ คราว พ.ศ. ...”
๒. แกไขขอความยอหนาที่ ๑ จากเดิม เปน “เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการจาง
และสิทธิประโยชนอื่นของลูกจางชั่วคราวใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ”

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๒
๓. ข อ ๑ แก ไขข อความจาก “...การลาและสิ ท ธิ ป ระโยชน อื่ น ของลู กจ างชั่ ว คราว
พ.ศ. ...” เปน “...การจางและสิทธิประโยชนอื่นของลูกจางชัว่ คราว พ.ศ. ...”
๔. ขอ ๕ บรรทัดที่ ๒ แกไขขอความจาก “...ตามหมวด ๓ ของ” เปน “...ตามหมวด ๒
และ ๓ ของ”
๕. ขอ ๕ บรรทัดที่ ๓ ใหตัดขอความ “ของลูกจางชั่วคราว” ออก
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การลาและสิทธิประโยชนอื่นของ
ลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนการสอนนักศึกษา
ตางชาติ โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับมหาวิทยาลัยเครือขาย
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑
อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง อั ตราคาตอบแทนการสอนนั กศึ กษาต างชาติ โครงการ
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว างมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปางกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข ายต างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเบิกจาย
เห็นควรใหศึกษาขอมูลและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจัด
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยการเบิ ก ค า สอน ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเบิกคาตอบแทนการสอน เปนตน
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบประธานสภาคณาจารยและ
ขาราชการนํารางดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๓
๕.๖ การกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาการกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทน สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยสืบเนื่ องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔
ตุ ลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุ มได เสนอแนะให มหาวิทยาลั ยพิ จารณาทบทวนการกําหนดหลักเกณฑและอัตรา
การจ ายเงินค าตอบแทน สําหรับพนั กงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ ดํ ารงตํ าแหนงทางวิชาการ จึ งเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวา เห็นควรใหมีการเบิกจายคาตอบแทนดังกลาวตามเดิมที่เคย
ปฏิบัติมา หรือจะกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนใหม โดยไดนําประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนสําหรับ
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สายวิ ช าการ ที่ ดํ ารงตํ าแหน งทางวิ ช าการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบการพิ จ ารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุ มรวมกันพิ จารณาและมีขอเสนอแนะวา เห็ นควรกํ าหนดหลักเกณฑและอัตรา
การจ ายเงิ นค าตอบแทนใหม โดยให พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยที่ ดํารงตํ าแหน งทางวิ ชาการ ยื่ นแสดงผลงาน
ทางวิชาการประกอบการขอเบิกจายคาตอบแทน
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ 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
๑๖/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๔
เลิกประชุม ๑๖.๔๕ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

