รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
*************************
ผูมาประชุม
๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์
สมุทธารักษ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารยสมชัย
โกศล
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
บริการวิชากน
๕. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา
โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการตางประเทศ
๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉริยา
ครุธาโรจน
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน
ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร
กรรมการ
และสังคมศาสตร
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว
ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
กรรมการ
๑๖. อาจารยดวงใจ
พุทธวงศ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๗. อาจารยวาทิต
ธรรมเชื้อ
ผูแทนผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๙. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต

สายสี

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
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๒.

ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางกิ่งดาว

๒
ลางคุลเสน

ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน

กรรมการ

จันทรมา
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุ ทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุ ม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบเงินรายไดเพื่อเปนเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร
ผูช วยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนั ก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริ การวิชาการ
ไดเสนอใหที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ งบเงินรายไดคงคลังของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนเงิน
งบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนที่ยังขาด ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรายการเงิน
อุดหนุนคาใชจายบุคลากร เปนเงินจํานวน ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานหาแสนบาทถวน) รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติงบเงินรายไดเพื่อเปนเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร เปนเงินจํานวน
๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานหาแสนบาทถวน) ตามเสนอ
๕.๒ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารเบิ ก จ า ยงบ
ดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดใหเบิกจายจากหมวดอื่นใด
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
ประธานไดเสนอให ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง
แนวปฏิบัติการเบิกจายงบดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดให
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๓
เบิกจายจากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่ ม ค า จ า งเหมาทํ า อาหารและอาหารว า งในการประชุ ม ให เ พิ่ ม ข อ สํ า หรั บ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมสภาวิชาการ โดยใหใชขอความตอไปนี้ “เบิกคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม เบิกไดไมเกินคนละ ๓๕ บาท/มื้อ และคาอาหารเบิกไดไมเกินคนละ ๑๒๐ บาท/มื้อ”
๒. ค า เบี้ ย เลี้ ย งให เ พิ่ ม ข อ เบี้ ย เลี้ ย งสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา โดยให ใช ข อ ความต อ ไปนี้
“คาเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการของนักศึกษา ใหตั้งงบประมาณไวในโครงการ และใหเบิกเบี้ยเลี้ยงในอัตรา
๑๒๐ บาท/วัน/คน โดยใหนําหลักเกณฑตามขอ ๗.๓ มาปฏิบัติโดยอนุโลม”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจาย
งบดําเนินงาน: หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ และรวมถึงรายจายที่กําหนดใหเบิกจาย
จากหมวดอื่นใดในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ โดยใหมีการปรับเพิ่ม
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ แนวทางการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย สมชัย โกศล รองอธิการบดี ฝายวิชาการ เสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณา
แนวทางการประชาสัมพั นธการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยในปการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย
จะไม เข าร วมในระบบการรั บนั กศึ กษากั บส วนกลาง (TCAS) เนื่ องจากระบบดั งกล าวมี ระยะเวลาในการ
รับสมัครที่ไมเอื้อตอการเปดเรียนของมหาวิทยาลัย ทําใหไมเกิดความคลองตัว และนักศึกษาสวนใหญที่เขา
รวมสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยอยูในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการนี้ ขอใหทุกคณะสงรายชื่ออาจารย
รวมในการประชาสัมพันธดังกลาว คณะละ ๓ คน ใหมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
ดําเนินการประชาพันธการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในเบื้องตนไดกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ
๓ แนวทาง ดังนี้
๑. รับตรงที่โรงเรียน
๒. รับผานระบบ Online
๓. รับตรงที่กองบริการการศึกษา
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยควรหาแหลงทุนเพื่อ
สนับสนุนเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๔
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๖๒
ประธาน แจ งที่ ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ซึ่งกํ าหนดประชุมในวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ
๖.๒ การปรับปรุงหองเรียน
ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป ขอใหคณบดี
สํารวจความต องการของอาจารย เกี่ย วกับ วัสดุ ครุภั ณฑ ที่ ใชป ระกอบและอํ านวยความสะดวกในการ
จั ด การเรี ย นการสอนในอาคารที่ อ ยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ โดยให ส รุ ป ภาพรวมและนํ า เสนอ
มหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มติ กบม. รับทราบ
๖.๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ
ได ข อให ผู บ ริ ห าร ทบทวนแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากร รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุ ม หากมี ขอปรับ ปรุงหรือแกไขให นําเสนอมหาวิทยาลั ย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดส รุป
ภาพรวม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุม ๑๑.๐๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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