รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*************************
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์
สมุทธารักษ์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร
คาใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
บริการวิชาการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์
สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๗. อาจารย์นุสรา
แสงอร่าม
ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี
ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๑๑. อาจารย์อัคจร
แม๊ะบ้าน
ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์ธิติมา
คุณยศยิ่ง
ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
โพธิ์แพง
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กรรมการ
สารสนเทศ
๑๔. อาจารย์เสาวรีย์
บุญสา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ
อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
กรรมการ
และพลังงาน
ผู้ไม่มาประชุม (ไปราชการหรือติดภารกิจอื่น)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา
โพธิลังกา
๒.
๓.
๔.
๕.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม
อาจารย์อัจฉริยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์
นายปรีชา

ลางคุลเสน
ครุธาโรจน์
พัฒนิบูลย์
ไชยโย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการต่างประเทศ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

๑

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางสาวสุปราณี
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร

จันทรมา
สีตาบุตร
วันตัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา
๒. นางประภาพร
๓. นางนันทพร

เหล่มตระกูล อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน
บุตรน้อย
นักตรวจสอบภายใน

ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
หัวหน้างานนิติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
โดยมีน ายจตุพร จัน ทรมา ผู้อานวยการกองกลาง ปฏิบัติห น้าที่เลขานุการดาเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ กาหนดการงานพิ ธี พ ระราชทานปริญ ญาบัต ร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกาหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ าปี การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เขตภาคเหนื อ ซึ่งกาหนดไว้ ในระหว่าง
วันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกาหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ดังนี้
- ซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง
- ซ้ อ มใหญ่ แ ละพิ ธี แ สดงความยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต ใหม่ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๖๓
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
- รับจริง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒

๑.๒ การมาตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม
ประธานได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ก าหนดการมาตรวจเยี่ ย มของรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กาหนดการมาตรวจเยี่ยมในวันศุกร์
ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
มติ กบม. รับทราบ
๑.๓ โครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสังคมรายต าบลแบบบู ร ณาการ (๑ ต าบล
๑ มหาวิทยาลัย)
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการยกระดั บเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบู รณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิท ยาลั ย ) เพื่ อสนั บ สนุน การจ้างงานประชาชนทั่ว ไป บัณ ฑิ ตจบใหม่
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับการจัดสรรจานวน ๘๐ คน
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายงานการประชุมมีจานวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑๐ - ๑๕
ที่ป ระชุมรั บ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ลาปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ โดยไม่มแี ก้ไข
มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การพิจ ารณายกเว้น ค่า บารุ งการศึกษานักศึกษาทุ น ในโครงการพระกนิษ ฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป รารถนา โกวิ ท ยางกู ร คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ เสนอให้
ที่ป ระชุม พิจ ารณายกเว้น ค่าบ ารุงการศึกษานักศึกษาทุ น ในโครงการพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓

พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๓.๑.๑
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข้ อ เสนอแนะให้ แ ก้ ไ ขล าดั บ ที่ ๙ หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จาก “วท.บ. ๔ ปี” เป็น “ส.บ.”
มติ กบม. เห็นชอบให้ยกเว้นค่าบารุงการศึกษานักศึกษาทุนในโครงการพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ คน
และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ พระราชกฤษฎี กา ว่ าด้ วยปริ ญ ญาในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อส าหรั บ สาขาวิ ช า
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปริ เยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร ได้ แ จ้ ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป รารถนา โกวิ ท ยางกู ร คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ได้ แ จ้ ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป รารถนา โกวิ ท ยางกู ร คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ได้ แ จ้ ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส
ที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔

๔.๔ รายงานการเสร็จสิ้นการชาระบัญชี กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
อาจารย์ อั ค จร แม๊ ะ บ้ า น ผู้ แ ทนคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเสร็จสิ้นการชาระบัญชี กองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อั ค จร แม๊ ะ บ้ า น ผู้ แ ทนคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการเบิ กจ่า ยงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อั ค จร แม๊ ะ บ้ า น ผู้ แ ทนคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ได้แจ้ งให้ที่ป ระชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามค าร้ อ งการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ อั ค จร แม๊ ะ บ้ า น ผู้ แ ทนคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามค าร้อ งการปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕

๔.๘ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ นุ ส รา แสงอร่าม ผู้ แทนคณบดีคณะวิท ยาการจัดการ ได้แจ้งให้ ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส
ที่ ๔ ของคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ นุ ส รา แสงอร่าม ผู้ แทนคณบดีคณะวิท ยาการจัดการ ได้แจ้งให้ ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบั ติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะ
วิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จั ก รกฤษณ์ ฮั่ น ยะลา คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ รายงานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จั ก รกฤษณ์ ฮั่ น ยะลา คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๖

๔.๑๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ของคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ ง รายงานตั ว ชี้ วัด ตามแผนปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๔ รายงานสรุ ป การใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานสรุ ป การใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ รายงานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ รายงานการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ และผลการด าเนิ น งานตามโครงการ/
กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ เสาวรี ย์ บุ ญ สา ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ แ จ้ ง
ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานการเบิ กจ่ ายงบประมาณ และผลการด าเนิ น งานตามโครงการ/กิจ กรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๗

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ รายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึงรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิ บั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบั น วิจัยและพัฒ นา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๘ งานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง งานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ Dashboard ผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง Dashboard ผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๐ รายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๘

๔.๒๑ รายงานผลการด าเนิ นงานตามโครงการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึ ง รายงานผลการด าเนิ นงานตามโครงการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของส านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒ นาภาวะผู้ น า
นั กศึ กษาและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ การท างานผู้ น านั กศึ กษาอบรมวิ ศ วกรสั งคม (Social
Engineer)
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ปริ ตต์ สายสี รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา ได้ แจ้ ง
ให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึ งรายงานผลการด าเนิ นงานโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒ นาภาวะผู้ น านั กศึ กษา
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ การท างานผู้ น านั ก ศึ ก ษาอบรมวิ ศ วกรสั งคม (Social Engineer)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๓ รายงานผลการดาเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญญายาเสพติด “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้างสรรค์ สู่ความเปนนหนึ่ง ครั้งที่ ๒”
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ปริ ตต์ สายสี รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา ได้ แจ้ ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปั ญญายาเสพติ ด “ร่ วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ สู่ ความเป็ นหนึ่ ง ครั้งที่ ๒” รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๔ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏลาปางโอเพ่น ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๓”
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ปริ ตต์ สายสี รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา ได้ แจ้ ง
ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง การจั ด การแข่ งขั น กอล์ ฟ การกุ ศ ล “ราชภั ฏ ล าปางโอเพ่ น ครั้ งที่ ๖ ปี ๒๕๖๓”
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๔.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๙

๔.๒๕ รายงานผลการสอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (IC3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบถึ งรายงานผลการสอบมาตรฐานสากลด้ านดิ จิ ทั ลขั้นพื้ นฐาน (IC3)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๖ ผลประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
และพลั งงาน แจ้ งให้ ที่ ป ระชุมทราบถึงผลประเมิ นประสิ ทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๗ ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงผลการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานตามระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ จึงขออนุเคราะห์ให้หัวหน้าหน่วยงานเร่งดาเนินการส่งภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ร่าง) ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร่ าง) ค่ าเป้ าหมายประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ ป ระชุ มร่ วมกั นพิ จารณาและมี ข้ อเสนอแนะให้ แก้ ไขค่ าเป้ าหมาย ปี การศึ กษา
๒๕๖๓ องค์ประกอบที่ ๖ ผลการดาเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ข้อ ๖.๑ อัตราการได้งานทาในพื้นที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต “จากร้อยละ ๘๐” เป็น “ร้อยละ ๖๐”
มติ กบม. เห็นชอบ (ร่าง) ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
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๑๐

๕ .๒ รายงาน ผลการป ระเมิ น คุ ณ ภ าพ การศึ กษ าภ ายใน ระดั บ ห ลั กสู ตร
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ งษ์ ส วั ส ดิ์ อ านาจกิ ติ ก ร รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงานผลการประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายในระดับหลั กสู ตร ปี การศึกษา
๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขค่าคะแนนของสาขาวิชาการ
บัญชี คณะวิทยาการจัดการ จาก “ลดลง” เป็น “เท่าเดิม”
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓ รายงานผลการติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามองค์ ประกอบคุ ณ ภาพ ตั วบ่ งชี้
และการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ งษ์ ส วั ส ดิ์ อ านาจกิ ติ ก ร รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
เสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จารณารายงานผลการติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามองค์ ประกอบคุ ณ ภาพ ตั วบ่ งชี้
และการประเมินระดับหลั กสู ตร คณะ และมหาวิทยาลั ย รอบ ๓ เดือน ปี การศึ กษา ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็ น ชอบรายงานผลการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ ตั ว บ่ งชี้
และการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลั ย รอบ ๓ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามเสนอ
๕.๔ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุม
ให้นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน และนางนันทพร บุตรน้อย นักตรวจสอบภายใน
เป็นผู้นาเสนอ
นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน และนางนันทพร บุตรน้อย
นักตรวจสอบภายใน นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุ มร่วมกันพิ จารณาและมีข้อเสนอแนะให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนิ น การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าสอนของอาจารย์ตามระเบียบ ประกาศที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
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๑๑

มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยให้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๕ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ว่ า ด้ ว ย การให้ ค วามคุ้ ม ครอง
และความช่วยเหลือคณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจ ารณา(ร่าง) ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ล าปาง ว่าด้วย การให้ ความคุ้มครองและความช่วยเหลื อ
คณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดาเนินคดีอาญา คดี แพ่ง และคดีปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข้ อ เสนอแนะให้ ท บทวนค านิ ย ามของค าว่ า
“คณะกรรมการ” อีกครั้ง
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การให้ความคุ้มครอง
และความช่วยเหลือคณะกรรมการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดี
ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภั ฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบให้ ว่าที่ ร้ อยตรี ณั ฐพั ชร วันตั น
หัวหน้างานนิติการ ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ (ร่ าง) ข้ อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ว่ าด้ วย การบริ ห ารงานบุ ค คล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕…
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิ จ ารณา (ร่ า ง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คลของพ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕… รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕…
๕.๗ (ร่ า ง) พระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๒

มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่ อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็ มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ลาปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้
๑) กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
๒) กาหนดสีประจาสาขาวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปนนสีบานเย็น (หมายเลข ๔๑)
๕ .๘ (ร่ า ง) ป ระม วล จริ ย ธรรม ข อ งน ายก ส ภ าม ห าวิ ท ยาลั ย ก รรม ก าร
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ เ รี ย น
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ที่ประชุม
พิจ ารณา (ร่าง) ประมวลจริ ย ธรรมของนายกสภามหาวิท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผู้ บ ริห าร
ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติ กบม. เห็ น ชอบในหลั ก การ (ร่ า ง) ประมวลจริ ย ธรรมของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ย ผู้ บริ หารของมหาวิ ทยาลั ยและบุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลั ย และผู้ เรี ยน
ของมหาวิทยาลัย
๕.๙ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ป ริต ต์ สายสี รองอธิก ารบดี ฝ่ ายกิ จการนั ก ศึ กษา เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๓

๕.๑๐ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ป ริต ต์ สายสี รองอธิก ารบดี ฝ่ ายกิ จการนั ก ศึ กษา เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๐.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏล าปาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้ รองอธิ การบดี
ฝ่ า ยบริ ห าร ผู้ อ านวยการกองกลาง และงานคลั ง ตรวจสอบอี ก ครั้ งก่ อ นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
๕.๑๑ พิจารณาเปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาเปิ ดหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการวิจัยและพั ฒ นานวัตกรรมการศึ กษา ในการนี้
ได้ ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ย ดา เหล่ ม ตระกู ล อาจารย์ ป ระจ าคณะครุ ศ าสตร์
เป็นผู้นาเสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่ มตระกูล อาจารย์ ประจาคณะครุศาสตร์ นาเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
มติ กบม. เห็ น ชอบให้ เปิ ด หลั กสู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการวิ จั ยและพั ฒ นานวั ตกรรม
การศึกษา ตามเสนอ
๕.๑๒ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะครุ ศ าสตร์ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้ รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ ห าร ผู้ อ านวยการกองกลาง
และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๔

๕.๑๓ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
อาจารย์นุ สรา แสงอร่าม ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส
ที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑
มติ กบม. เห็ น ชอบในหลั ก การรายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ผู้อานวยการ
กองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๑๔ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ผู้อานวยการ
กองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๑๕ รายงานผลการดาเนิน งานกองทุน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ส มศักดิ์ ศรีส วการย์ คณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์ เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้ รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ ห าร ผู้ อ านวยการกองกลาง
และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๑๖ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๕

มติ กบม. เห็ นชอบในหลั กการรายงานผลการดาเนินงานกองทุ นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร ผู้อานวยการ
กองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๑๗ รายงานผลตามตั วชี้ วั ดของแผนปฏิ บั ติ งานของส านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานของสานักศิล ปะและวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
๕.๑๘ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ นและการบริ หารกองทุ นวิ จั ย มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
รองศาสตราจารย์ ธิติ มา คุ ณ ยศยิ่ ง ผู้ แทนผู้ อ านวยการสถาบั นวิจั ยและพั ฒ นา
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏล าปาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้ รองอธิ การบดี
ฝ่ า ยบริ ห าร ผู้ อ านวยการกองกลาง และงานคลั ง ตรวจสอบอี ก ครั้ ง ก่ อ นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
๕.๑๙ รายงานผลการปฏิ บั ติตามค ารั บรองการปฏิ บั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ธิ ติ มา คุ ณ ยศยิ่ ง ผู้ แทนผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา
เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงานผลการปฏิ บั ติตามคารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๙.๑
มติ กบม. เห็ น ชอบในหลั ก การรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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๑๖

๕.๒๐ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การบริหารงานและดาเนินงาน
ศูนย์ประสานงานโครงการส่ งเสริ มบุ คลากรด้ านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมไปปฏิ บั ติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
พ.ศ. ....
รองศาสตราจารย์ ธิ ติ มา คุ ณ ยศยิ่ ง ผู้ แทนผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ยและพั ฒ นา
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การบริหารงานและดาเนินงาน
ศู น ย์ ป ระสานงานโครงการส่ งเสริ ม บุ ค ลากรด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมไปปฏิ บั ติ งาน
เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลั ยราชภัฎล าปาง
พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑
มติ กบม. เห็ น ชอบในหลั กการ (ร่ าง) ข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่ อง การบริ ห ารงาน
และด าเนิ น งานศู น ย์ ป ระสานงานโครงการส่ งเสริ ม บุ ค ลากรด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน (Talent
Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง พ.ศ. ....
๕.๒๑ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้ อานวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิ จารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๑.๑
มติ กบม. เห็ น ชอบในหลั กการรายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น ส านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้ ร องอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยบริ ห าร ผู้ อ านวยการกองกลาง และงานคลั ง ตรวจสอบอี ก ครั้ ง ก่ อ นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
๕.๒๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารการ
ดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติ ศักดิ์ ผู้ ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
และพลั งงาน เสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จารณา (ร่าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ว่ าด้ วย การจั ดตั้ ง
และการบริ หารการดาเนิ นงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนื อ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑
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๑๗

มติ กบม. เห็ น ชอบในหลั ก การ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ว่ า ด้ ว ย การจั ด ตั้ ง
และการบริ หารการด าเนิ นงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนื อ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏล าปาง
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๒๓ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
นายจตุ พร จั นทรมา ผู้ อ านวยการกองกลาง เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงาน
ผลการด าเนิ น งานกองทุ น สนั บ สนุ น การบริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏล าปาง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้ รองอธิ การบดี
ฝ่ า ยบริ ห าร ผู้ อ านวยการกองกลาง และงานคลั ง ตรวจสอบอี ก ครั้ ง ก่ อ นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
๕.๒๔ รายงานผลการดาเนินงานกองทุ นพั ฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
นายจตุ พร จั นทรมา ผู้ อ านวยการกองกลาง เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงาน
ผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑
มติ กบม. เห็ นชอบในหลั กการรายงานผลการด าเนิ นงานกองทุ น พั ฒนามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร
ผู้อานวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๒๕ รายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
นายจตุ พร จั นทรมา ผู้ อ านวยการกองกลาง เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงาน
ผลการดาเนิ นงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร
ผู้อานวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
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๑๘

๕.๒๖ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
นายจตุ พร จั นทรมา ผู้ อ านวยการกองกลาง เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงาน
ผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๒๗ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
นายจตุ พร จั นทรมา ผู้ อ านวยการกองกลาง เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงาน
ผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ โดยมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการกองกลาง และงานคลัง ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
๕.๒๘ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ริ ต ต์ สายสี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา เสนอให้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร่ าง) ข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปางว่ าด้ ว ย คณะกรรมการส่ งเสริ ม กิ จการ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.๒๙ ประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
กรณีเกี่ยวกับผู้ที่จะขอรับทุนในอนาคต จะต้องเรียนในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนาไปพัฒนา
ต่อยอดกับการเรียนการสอนได้
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถกลับมาพัฒนาหลักสูตรใหม่ได้
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๒. ให้ผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเรียนนอกเวลาเท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อศักยภาพของหลักสูตร
มติ กบม. เห็ น ชอบในหลั ก การประกาศให้ ทุ น พั ฒนาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมอบให้
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ สวัสดิ์ อานาจกิติกร รองอธิ การบดีฝ่ ายวิ ชาการ ดาเนิ นการแก้ไข
ประกาศให้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๓๐ ขออนุ มั ติ กรอบงบประมาณ และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(เพิ่มเติม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๐.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติกรอบงบประมาณ และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
๕.๓๑ รายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
นายจตุ พร จั นทรมา ผู้ อ านวยการกองกลาง เสนอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณารายงาน
ผลตามแผนปฏิบั ติงาน และรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๔ ของส านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๓๑.๑
มติ กบม. เห็ นชอบในหลั กการรายงานผลตามแผนปฏิ บั ติ งาน และรายงานผลตามตั วชี้ วั ดของแผน
ปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๕.๓๒ ประมาณการรายรับ - รายจ่าย งานพิธี รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
๒๕๖๓
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ริ ต ต์ สายสี รองอธิ การบดี ฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา เสนอให้
ที่ประชุมพิ จารณาประมาณการรายรับ - รายจ่าย งานพิธีรั บพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๓
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ ยกเลิ กงบประมาณสนับสนุนค่าจัดเลี้ ยงบั ณฑิ ต ๖ คณะ และบัณฑิ ตศึ กษา
จานวน ๙๖,๕๕๐ บาท
๒. ให้ แก้ไขค่าครุยกิตติ มศั กดิ์ จาก “ชุ ดละ ๒,๘๐๐ บาท” เป็ น “ชุดละ ๓,๕๐๐
บาท”
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๓. ให้ ย กเลิ ก ค่ าครุ ยตั ว อย่ าง จ านวน ๑๘ ชุ ด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท คิ ด เป็ น เงิ น
๖๓,๐๐๐ บาท
มติ กบม. เห็นชอบประมาณการรายรับ - รายจ่าย งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๓
โดยให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ขออนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างระบบสารสนเทศแบบ
Data Visualization ด้วย Google Data Studio
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดจัด อบรม
หลักสูตรการสร้างระบบสารสนเทศแบบ Data Visualization ด้วย Google Data Studio ระหว่างวันที่
๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ทั้งนี้จึง ขออนุเคราะห์ให้แต่ละคณะ สานัก/สถาบัน ส่งบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมการอบรม จานวน ๑ คน โดยกาหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมนาโน๊ตบุ๊คสาหรับการอบรม และเตรียม
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน เพื่อฝึกปฏิบัติจัดทาสารสนเทศแบบ Data Visualization
มติ กบม. รับทราบ
๖.๒ ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ
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เลิกประชุม ๑๘.๐๐ น.

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)
หัวหน้างานนิติการ
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายจตุพร จันทรมา)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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