รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ 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. ผูชวยศาสตราจารยปริตต
สายสี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
และสภามหาวิทยาลัย
๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
ผูชวยอธิการบดีดานบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
ลางคุลเสน
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
กรรมการ
๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์
ศรีสวการย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน
ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
กรรมการ
๑๖. อาจารยณรงค
คชภักดี
ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร
สุขสมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๘. นายปรีชา
ไชยโย
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา

โพธิลังกา

๒.

ครุธาโรจน

ผูชวยศาสตราจารยอัจฉริยา

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
วิชาการตางประเทศ
ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

รองประธานกรรมการ
กรรมการ

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางกิ่งดาว

จันทรมา
ปดเปา

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุ ทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุ ม
กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ กํ าหนดการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น โครงการยุ ทธศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เพื่ อ
การพั ฒนาท องถิ่ น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการกําหนดเป าหมายการดําเนินโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานได แจ งให ที่ ประชุมทราบวาในวันที่ ๑๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๒ คณะผู บริหารและ
เจาหนาที่จากสํานักงบประมาณมีกําหนดการติดตามผลการดําเนินโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการกํ าหนดเป าหมายการดํ าเนิ นโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตามที่ ไ ด มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ครั้ ง ที่
๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง นั้ น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน
การประชุมมีจํานวน ๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๗
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ประจําเดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ของ
กองพัฒนานักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ของ
กองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ กํ า หนดการ การบริ ก ารให ค วามรู ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น “การบริ ห ารจั ด การ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมในศาสนสถาน”
ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ได แจ งให ที่ ประชุ มทราบถึ งกําหนดการการบริการให ความรูศิ ลปวั ฒ นธรรมท องถิ่น “การบริ หารจั ดการ
ศิลปกรรมและสถาป ตยกรรมในศาสนสถาน” ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการแจ งผลการสอบวั ดทั กษะด านเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร (Exit-Exam)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ผูชวยศาสตราจารย ไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการแจงผลการสอบวัดทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(Exit-Exam) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะนักศึกษาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ผูช วยศาสตราจารย ไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะนักศึกษาดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ ประชาสัมพันธการใชระบบสารสนเทศนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม
ผูช วยศาสตราจารย ไพจิตร สุขสมบู รณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได แจงให ที่ประชุ มทราบถึ งประชาสัมพันธการใชระบบสารสนเทศนั กศึกษาและบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔
๔.๖ การเตรี ย มการเพื่ อ รั บ การตรวจเยี่ ย ม ผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการเตรียมการเพื่อรับ การตรวจเยี่ ยม ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ
คณะ ไดมีกําหนดการลงพื้นที่ มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ไดมีการประชุมหารือระหวางผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูที่เกี่ยวของ ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยมีประเด็น ดังนี้
๑. พื้นที่สําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น ณ ห องประชุ มโอฬารโรจน (ห อง ๕๐๐ ที่นั่ ง) โดยกําหนดใหบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทั้งหมดเขารวมรับฟงขอมูล ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. มอบหมายสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด ทํ า โครงการ และจั ด ทํ า คํ า สั่ ง ในการ
ดําเนินการรับการตรวจรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี และคณะ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ ผลการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงผลการดําเนินงานการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา ได จั ด เวที ก ารจั ด การความรู เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ให แ ก บุ ค ลากรสายวิ ช าการและบุ ค ลากร
สายสนับสนุน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ ไดแลกเปลี่ยนประเด็นดานผลิตบัณฑิตและการวิจัย
และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ได แ ลกเปลี่ ย นประเด็ น เรื่ อ งการเงิ น -การพั ส ดุ เพื่ อ ให ก ารจั ด การความรู
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปางเป น ไปตามขั้น ตอนกระบวนการจัดการความรู ๗ ขั้ น ตอน ของสํานัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ โครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการทรัพยสินทางปญญา
อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงโครงการพัฒ นาระบบกลไกการจัดการทรัพยสินทางปญญา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒ นาจะจัดโครงการ
ดั งกล าว ในวั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ ม สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ชั้ น ๒ อาคารโอฬาร
โรจนหิรัญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา พรอมทั้งสามารถนําผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ไปยื่นจด/แจงทรัพย
สินทางปญญา และสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยผานการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยชองทาง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕
อื่นๆ ทั้งนี้ผูเขารวมโครงการอบรมสามารถนําผลงานวิจัยมาขอรับคําปรึกษาจากวิทยากรได รายละเอียด
กําหนดการตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ การรายงานความกาวหนา โครงการวิจัย ภายใตโครงการการพัฒนาทุนทางสังคมสู
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากดวยนวัตกรรม ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑
อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการรายงานความกาวหนา โครงการวิจัยภายใตโครงการการพัฒ นาทุนทางสังคมสูความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากดวยนวัตกรรม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรทุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) หรือปจจุบันคือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และ
นวัตกรรม (สกสว.) ภายใตโครงการ การพัฒ นาทุ นทางสังคมสูความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากดวย
นวัต กรรม ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๖๑ และดํ าเนิน การจัดสรรทุ น วิจัย ให แกนั กวิจัย ในลั กษณะการรว มทุ น
(Matching Funds) ใหแกนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยจํานวน ๖ แผนงานวิจัย ๑๗ โครงการวิจัยยอย และ
๑ โครงการวิจัยเดี่ยวเชิงสังเคราะห โดยเริ่มโครงการตามสัญญาตั้งแตวันที่ ๒๔ มกราคม- ๒๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระยะเวลาดําเนินการ ๑๐ เดือน) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได จั ด การรายงานการดํ า เนิ น งาน
ระยะ ๓ เดื อ นเพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย จากนั ก วิ จั ย เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยนักวิจัยไดรับทราบแนวทางการดําเนินการวิจัยและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามขอเสนอ
โครงการวิจัย ทั้งนี้ทางสถาบั นวิจัยและพั ฒ นากําหนดใหนักวิจัยรายงานความกาวหนาระยะที่ ๑ (รอบ
๕ เดื อ น) ในวั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี น ายกิ ต ติ สั จ จาวั ฒ นา รั ก ษาการผู อํ า นวยการ
ฝ า ยบู ร ณาการวิ จั ย และความร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ และผู ช ว ยศาสตราจารย เ จษฎา มิ่ ง ฉาย
ผูป ระสานงานและพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยผูรับทุ น มารวมวิพากษ งานวิจัย ทั้งนี้ขอความอนุ เคราะหคณบดี
ประชาสัมพันธเชิญชวนคณาจารย นักวิจัยในแตละคณะที่สนใจเขารวมการนําเสนองานวิจัยในครั้งนี้ดวย
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ การรายงานผลการวิจัยภายใตโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเอง
ของชุมชน ทองถิ่นนาอยู (สสส.)
อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงการรายงานผลการวิจัยภายใตโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชน ทองถิ่น
นาอยู (สสส.) ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับทุนอุดหนุนภายใตโครงการดังกลาว จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งอยูระหวางการสรุปโครงการและจัดทํารายงานของแผนงานวิจัย โดยได
ขอขยายระยะเวลาพรอมกับมหาวิทยาลัยผูรับทุนอีก ๕ มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ในฐานะผูประสานงานและสังเคราะหผลการวิจัยในภาพรวม ทั้งนี้แหลงทุนไดแจงใหทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนา จัดใหมีการนําเสนอผลการวิจัยของแผนงานวิจัยทั้ง ๖ แผนงาน และโครงการวิจัยยอยภายใตแผน
งานวิจัย ๘๔ โครงการ ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหคณบดีแจงขอมูล
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖
ใหแกคณาจารย และนักวิจัยทราบเพื่อเปนการเตรียมตัวโดยจะมีผูทรงคุณวุฒิจากแหลงทุนมารวมรับฟง
และใหขอสังเกต ขอเสนอแนะผลการวิจัย ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญ
ไปยังหัวหนาโครงการโดยตรงอีกครั้งภายหลังไดรับกําหนดการที่ชัดเจนจาก สสส.
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ ประชาสัมพันธ เรื่อง “เกษตรสัมพันธ ปนสุขสูชุมชน”
ผู ช วยศาสตราจารย นั นทิ นา ดํารงวัฒ นกู ล คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได แจ ง
ประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบวา คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกําหนดจัดงาน “เกษตรสัมพันธ ปนสุข
สูชุมชน” ระหวางวันที่ ๑๙-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ สรุปจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุป
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีนักศึกษาที่รายงานตัวทั้งสิ้ น
จํานวน ๙๑๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ การอบรม เรื่อง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู ช วยศาสตราจารย ป ริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ฝ ายบริ ห าร ได แจ งให ที่ ป ระชุ ม
ทราบวามหาวิทยาลั ยกํ าหนดให มีการอบรม เรื่อง พระราชบั ญญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให แก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา
๑๓.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพิ่มเติม วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. การประชุมนักศึกษา
- ชั้นปที่ ๑ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ชั้นปที่ ๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ชั้นปที่ ๓ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
- ชั้นปที่ ๔ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๗
๓. จัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมสูรั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธกลา กาสะ
ลอง” ระหวางวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔. จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒
๕. จัดอบรมบุ คลากรในหัวข อ สถาบั นพระมหากษั ตริ ยกับประเทศไทย โดยวิทยากร
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจํา” วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๖. จัดโครงการไหวครู วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สําหรับรายละเอียดของแตละกิจกรรมจะแจงใหคณะทราบอีกครั้ง
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ เอกสารประกอบวั น สถาปนากระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และ
นวัตกรรม (อว.)
ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงเอกสารประกอบวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ขอความเห็ นชอบและอนุมัติ แผนปฏิ บัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูช วยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนั ก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริ การวิชาการ
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหแกไขคาตอบแทนการปฏิบัติงานเจาหนาที่ดําเนินงานของศูนยฯ เปนคาจางเหมา
เจาหนาที่ดําเนินงานของศูนยฯ
๒. แกไขตัวเลขคาใชสอย จาก “๙,๒๐๐” เปน “๒๙,๒๐๐”
มติ กบม. เห็นชอบเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๘
๕.๒ (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง เรื่ อง การเรี ยกเก็ บค าบํ ารุ งการศึ กษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าปาง เรื่อง การเรียกเก็ บค าบํ ารุ งการศึกษา สําหรับนั กศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ยอหนาที่ ๑ แกไขขอความจากเดิม เปน “...อาศัยอํานาจตามขอ ๒๙ ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑...”
๒. ข อ ๒ แก ไขข อ ความจากเดิ ม เป น “ประกาศฉบั บ นี้ ให มี ผ ลบั งคั บ ใช สํ า หรั บ
นักศึกษาที่เขาศึกษาและกําลังศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป สําหรับกรณีนักศึกษาที่เขาศึกษา
กอนปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหถือปฏิบัติตามประกาศที่ใชบังคับเดิม”
๓. จัดลําดับขอยอยใหเหมือนกัน
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ การพิจารณาแนวทางการดําเนินการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไมไดอยูในงบการเงินใน
ระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูช วยศาสตราจารย ปริ เยศ สิ ทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริ หาร ได เสนอให ที่ ประชุ ม
พิ จ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น การบั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารที่ ไม ได อ ยู ในงบการเงิ น ในระบบ GFMIS ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดหารือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยมีขอสรุป ดังนี้
๑. บั ญ ชี ที่ เ ป น ศู น ย ทั้ ง หมด กรณี เ ป น ชื่ อ บุ ค คลธรรมดาจะป ด บั ญ ชี อั ต โนมั ติ
แตหากเปนชื่อมหาวิทยาลัย ธนาคารฯ จะสรุปและแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป
๒. กรณีบัญชีธนาคารฯ ที่ชื่อเจาของบัญชีเสียชีวิต อยูตางจังหวัด สมุดบัญชีเงินฝาก
หาย หรือเกษียณอายุราชการ ธนาคารฯ จะหาวิธีการดําเนินการใหมหาวิทยาลัย
๓. ธนาคารฯ จะบริการอํานวยความสะดวกในการปดบัญ ชี ในกรณีบัญ ชีที่เปน ชื่อ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๔. มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือแจงธนาคารฯ ไมอนุญาตใหบุคลากรเปดบัญชีในนาม
มหาวิทยาลัย
รายละเอี ย ดบั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารที่ ไม ได อ ยู ในงบการเงิ น ในระบบ GFMIS ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการดําเนินการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไมไดอยูในงบการเงินในระบบ GFMIS
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๙
๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
อาจารย ณรงค คชภั กดี รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพั ฒ นา ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการรายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาหากประธานกรรมการชุดไหนจะเพิ่ม
หรือปรับแกไขรายชื่อกรรมการ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๕ (ร า ง) ข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
ผูช วยศาสตราจารย ปริ เยศ สิ ทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริ หาร ได เสนอให ที่ ประชุ ม
พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแหไข ดังนี้
๑. ข อ ๑๐ และข อ ๑๗(๓) ให แ ก ไขคํ า จาก “หน ว ยงานตรวจสอบภายใน” เป น
“หนวยตรวจสอบภายใน”
๒. ขอ ๑๗(๑) แกไขขอความจากเดิม เปน “ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน ๑ คน”
๓. ขอ ๑๗(๒) แกไขขอความจากเดิม เปน “กรรมการตรวจสอบผูทรงคุณวุฒิจํานวน
๒ คน ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําจากอธิการบดี”
๔. ขอ ๒๑ แกไขตัวเลขจาก “๓” เปน “๒”
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการแหไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๐
๕.๖ ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง
ผู ช วยศาสตราจารย เอกรั ฐ อิ น ต ะวงศา ผู ช วยอธิ การบดี ด านบริ ห ารทั่ วไป เสนอให
ที่ประชุมพิจารณาใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลางตามเสนอ
๕.๗ (ร าง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง องค ก รในกํ า กั บ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งองคกรในกํากับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ
๕.๘ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 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
๑๐/๒๕๖๒
ประธาน แจ งที่ ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ซึ่งกํ าหนดประชุ มในวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๑
เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึกการประชุม/พิมพ

(นายจตุพร จันทรมา)
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูบันทึกการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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