รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
สายธนู
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
ชัยเสนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
สุขสมบูรณ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
พัฒนาระบบกายภาพ
๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา
มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
กรรมการ
สังคมศาสตร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๔. อาจารยนุสรา
แสงอราม
ผูแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๕. อาจารยเกษนีย
อิ่นอาย
ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
กรรมการ
๑๖. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๘. อาจารยปริตต
สายสี
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๙. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๒. อาจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒
๓.

ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร

หวลอารมณ

จันทรมา

ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการกองกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ สิ้นไตรมาส ๔
ผูชวยศาสตราจารย นพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพั ฒนาระบบ
กายภาพ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ณ สิ้ นไตรมาส ๔ รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๔.๑.๑
ที่ประชุมไดขอใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบผลรวมการเบิกจายและผลตัวชี้วัดที่มี
ผลการดําเนินงานเปน “NA” อีกครั้งกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานกองทุ นคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงใหท่ี
ประชุมทราบถึงรายงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กรรมการ

๓
ที่ ประชุ มมี ข อเสนอแนะให ปรั บ แก รู ป แบบการรายงานโดยให รายงานป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุม
ทราบถึ งรายงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
ที่ ประชุ มมี ข อเสนอแนะให ปรั บ แก รู ป แบบการรายงานโดยให รายงานป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานกองทุ นสวัสดิ การภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
กองทุ นสวั สดิการภายในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจําป บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอี ยดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานกองทุ น สนั บ สนุ น การบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔
๔.๗ รายงานกองทุ นพั ฒ นาบุ คลากร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงาน
กองทุ นพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานงบการเงิ น ของศู น ย ฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ ธุ รกิ จ ทิ พ ย ธั ญ ญา ศู น ย ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพธุรกิจอาลัมพาง และศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจกาสะลอง
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให
ที่ประชุมทราบถึงรายงานงบการเงินของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจทิพยธัญญา ศูนยฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ อาลั ม พาง และศู น ย ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ กาสะลอง รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ กําหนดการจัดงานศิลปนแหงชาติสัญจร ประจําป ๒๕๖๒
อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
การจัดงานศิลปนแหงชาติสัญจร ประจําป ๒๕๖๒ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คาดวาจะจัดในระหวางวันที่
๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ การจัดเวทีพัฒนากรอบการวิจัย
อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดเวทีพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูทรงคุ ณวุฒิ และนั กวิจัย ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ชั้น ๒ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ตารางการมอบหมายงานใหหนวยงานเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก
นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตาราง
การมอบหมายงานใหหนวยงานเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก โดยไดขอความรวมมือทุกหนวยงานสง
ผูแทนเขารวมกิจกรรมตางๆ สําหรับคาใชจายและการจัดเตรียมของเพื่อใชในกิจกรรมนั้นสํานักงานอธิการบดี
จะเปนผูดําเนินการจัดเตรียมและเบิกจาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหผูบริหารทุกหนวยงานนําตารางดังกลาว
กลับไปพิจารณาและแจงความประสงคที่จะสงตัวแทนเขารวมกิจกรรมใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
โดยตรงภายในวั นที่ ๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ และขอให ผู อํ านวยการสํ านั กงานอธิการบดี แจ งสรุปตาราง
การมอบหมายงานดังกลาวใหทุกหนวยงานทราบอีกครั้ง
มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ การยายหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีจากอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ไปอาคาร
สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิกาบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิ จารณาการย ายหน วยงานสั งกั ดสํ านั กงานอธิการบดี จากอาคารโอฬาร โรจน หิ รัญ ไปอาคารสํ านั กงาน
อธิการบดีหลังใหม ซึ่งอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหมไดกอสรางเสร็จตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
แตหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดียังไมสามารถยายเขาไปไดเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคยังไมพรอม
จึงเสนอขอหารือที่ประชุมวาจะดําเนินการแกไขปญหานี้อยางไร
ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่ ไดชี้แจงให
ที่ประชุมทราบวาขณะนี้งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรื่อง
ของสาธารณู ปโภคภายในและภายนอกอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหม คาดวาจะแลวเสร็จภายใน ๔-๕
เดือน
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและขอใหรองอธิการบดีและผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
แจงหนวยงานในสังกัดที่จะตองยายจากอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ ไปอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหมทราบ
เพื่อเตรียมตัวในการยายตอไป
มติ กบม. เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ แนวทางการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญา ๖๐ ป
ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแนวทางการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญา ๖๐ ป กรณีมีอัตราใหมหรืออัตราวาง มหาวิทยาลัย
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๖
จะพิจารณาเรียงตามการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินกอน สวนตําแหนงที่วางลงจะ
พิจารณาตามความจําเปนแลวจางเปนลูกจางชั่วคราวหรือพนักงานตามสัญญา
มติ กบม. เห็นชอบตามเสนอ
๕.๔ (ราง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง วาดวยการจั ดการทรัพยสินทางป ญญา
พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดเสนอ
ให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา (ราง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลําปาง ว าด วยการจัดการทรัพย สิ นทางป ญญา
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา
พ.ศ. ... ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๗/๒๕๖๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี แจ งที่ ป ระชุ ม ทราบกํ า หนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๕.๐๐ น.

(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

