รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริ ัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*************************
ผู้มาประชุม (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์
สมุทธารักษ์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร
คาใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
รองประธานกรรมการ
บริการวิชาการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์
สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา
โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการต่างประเทศ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๘. อาจารย์สมศักดิ์
ก๋าทอง
ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาเนียร มีสาลี
ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูล คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ดวงใจ
พุทธวงค์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
โพธิ์แพง
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กรรมการ
สารสนเทศ
๑๔. อาจารย์เสาวรีย์
บุญสา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ
อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๖. อาจารย์อัจฉริยา
ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
กรรมการ
และพลังงาน
๑๘. นายปรีชา
ไชยโย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางสาวสุปราณี
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร
๔. นางสาวธัญญาลักษณ์

จันทรมา
สีตาบุตร
วันตัน
ทะลือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ธิติมา
๒. นางประภาพร

คุณยศยิ่ง
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน

ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
หัวหน้างานนิติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรมการบ ริ ห ารมห าวิ ท ยาลั ย รา ช ภั ฏ ล าป าง
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๘ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้ อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์ หิรัญ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลาปาง นั้ น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
รายงานการประชุมมีจานวน ๒๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๒๕
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยไม่มกี ารแก้ไข
มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ แนวทางการเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอน
รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงแนวทางการเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการสอนคณบดี จ ะต้ อ งเสนอรายชื่ อ คณะอนุ ก รรมการ
ประเมินผลการสอน ให้อธิการบดีเลือก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑. ผู้ที่มีตาแหน่ งทางวิชาการ ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือ ใกล้เคียง ภายในคณะ
จานวน ๓ ท่าน
๒. ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา หรือ ครุศาสตร์ จานวน ๒ ท่าน
๓. หากเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของอาจารย์ที่เสนอขอประเมิน
การสอน เป็นศาสตร์ความรู้เฉพาะด้าน และไม่มีอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสามารถประเมินได้ ให้เสนอชื่อ
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการแต่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนั้นๆ อย่างน้อย ๑ ท่าน
ระดับ รองศาสตราจารย์
๑. ผู้ที่มีตาแหน่ งทางวิชาการ ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือ ใกล้เคียง ภายในคณะ
จานวน ๓ ท่าน โดยจะต้องมีตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๑ ท่าน ภายในคณะ หรือ
ต่างคณะ ก็ได้
๒. ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา หรือ ครุศาสตร์ จานวน ๒ ท่าน
๓. หากเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของอาจารย์ที่เสนอขอประเมิน
การสอน เป็นศาสตร์ความรู้เฉพาะด้าน และไม่มีอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการสามารถประเมินได้ ให้เสนอชื่อ
อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการแต่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือศาสตร์ความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ อย่างน้อย
๑ ท่าน
ระดับ ศาสตราจารย์
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ๑ ท่าน
๒. ผู้ที่มีตาแหน่ งทางวิชาการ ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือ ใกล้เคียง ภายในคณะ
จานวน ๓ ท่าน โดยจะต้องมีตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ ท่าน ภายในคณะ หรือ
ต่างคณะ ก็ได้
๓. ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา หรือ ครุศาสตร์ จานวน ๒ ท่าน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓

๔.๒ แนวปฏิบัติการประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตารา หรือ หนังสือ (เบื้องต้น)
ก่อนการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงแนวปฏิบัติการประเมินผลงานทางวิชาการ ประเภทตารา หรือ หนังสือ (เบื้องต้น) ก่ อนการเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ตามคาจากัดความการเผยแพร่ ตาราหรือหนังสือ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ ว่า “เผยแพร่ในลั กษณะใด ลั กษณะหนึ่ ง โดยต้ องแสดงหลั กฐานว่า ได้ผ่ าน
การประเมิ นโดย คณะผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ในสาขาวิ ชานั้ นๆ หรือ สาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้ อง (Peer reviewer) ที่ มาจาก
หลากหลายสถาบัน” มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ จึงกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ ค ณ บดี แต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฯ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ย ๑ ท่ า น
และ ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน
๒. ให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินคุณภาพตาราหรือหนังสือเบื้องต้น
๓. ให้ ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการแก้ ไขปรั บ ปรุ งต าราหรื อหนั งสื อ ตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนการ ตีพิมพ์ตาราหรือหนังสือ
๔. ให้ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สาเนาหลักฐาน คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
และ แบบประเมินเบื้ องต้น โดยให้ แนบมาพร้อมกับผลงานทางวิชาการประเภทตาราหรือหนั งสื อ ที่ ใช้ เสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการด าเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและการเลือกตั้ งนายก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ ที่ได้รับการคัดเลื อกเป็ นนายกองค์การ
บริ ห ารนั กศึ กษา ภาคปกติ ประจ าปี การศึ กษา ๒๕๖๔ คื อ นางสาววิ นิ ตา นุ นพนั ส สั ก สาขาสั งคมศึ กษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔

๔.๔ สรุ ปข้ อเสนอแนะเพื่ อการพั ฒนาของนั กศึ กษาชั้ น ปี ที่ ๑ - ๕ ประจ าปี การศึ กษา
๒๕๖๓ โครงการสร้างบ้าน แปงเมือง วันที่ ๖, ๑๓, และ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งสรุ ปข้ อเสนอแนะเพื่ อการพั ฒ นาของนั กศึ กษาชั้ นปี ที่ ๑ - ๕ ประจาปี การศึ กษา ๒๕๖๓ โครงการ
สร้างบ้าน แปงเมือง ในวันที่ ๖, ๑๓, และ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๕ การมอบอานาจในการเห็นชอบจัดทาร่างขอบเขตของงานและอนุมัติราคากลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการ
พิ เศษ ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง การมอบอ านาจในการเห็ น ชอบจัด ท าร่างขอบเขตของงานและอนุ มั ติ
ราคากลาง ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางที่ ๘๗๘/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอานาจ
ให้ คณบดี ผู้อานวยการส านั ก/สถาบั น ผู้อานวยการส านักงานอธิการบดี และผู้ อานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เมื่ อ วั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้ น ได้ มี ก ารมอบอ านาจเกี่ ย วกั บ การอนุ มั ติ
ดาเนินการตามพระราชบั ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้ แก่คณบดีและผู้อานวยการ
สถาบั น /สานัก ตามข้ อ ๖ ในหมวดที่ ๑ (คณบดี) และหมวดที่ ๓ (ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก) ซึ่งระบุว่า
“ให้ มีอ านาจในการอนุ มัติ ดาเนิ น โครงการตามแผนงาน/โครงการของคณะ (ส านั ก/สถาบั น ) ในส่ วนที่ ใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งที่เป็นงบประมาณแผนดินและเงินรายได้ ที่มีวงเงินงบประมาณ
ของโครงการไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งควบคุมดูแล และพิจารณา อนุมัติ การดาเนินการอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และให้มีอานาจการเบิกจ่ายให้ยืมวัสดุครุภัณฑ์
ได้” การมอบอานาจตามคาสั่งดังกล่าวนี้ หมายรวมถึง การเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและอนุมัติราคากลาง
งานตามโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบั ติราชการของคณะและส านัก/สถาบัน ที่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้ว ย
และถ้าหากเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อธิการบดีได้มอบอานาจให้รองอธิการบดีที่
กากับดูแลหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้มีอานาจเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและอนุมัติราคากลางในกรณีดังกล่าวได้
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางที่ ๒๖๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและดาเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยได้มอบอานาจตามลาดับชั้นต่อไป
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕

๔.๖ การให้บริการนอกเวลาราชการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ปรี ช า โพธิ์ แพง ผู้ อ านวยการส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แจ้ งที่ ให้ ประชุมทราบถึงการให้ บริการนอกเวลาราชการของส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าใช้บริการดังนี้
หน่วยงาน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เวลา ๑๖.๓๑ – ๑๙.๓๐ น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
๗,๓๒๘ คน
๑,๑๙๓ คน
ศูนย์วิทยบริการ
๖,๔๒๗ คน
๑,๑๑๔ คน
เนื่ องจากอยู่ ใ นช่ ว งสถานการณ์ แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด ๑๙
จึงทาให้มีผู้เข้าใช้ บริการนอกเวลาราชการค่อนข้างน้อย ในการนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงขอปิดการให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ การนาเสนอ ห้องเรียน Hybrids
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ปรี ช า โพธิ์ แพง ผู้ อ านวยการส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แจ้ งที่ ให้ ป ระชุ มทราบถึ ง การน าเสนอ ห้ องเรี ยน Hybrids ในการนี้ ได้ ขออนุ ญ าตที่ ประชุ มให้
บริษัท ลานนาคอม จากัด เป็นผู้นาเสนอ
บริ ษั ท ลานนาคอม จ ากั ด น าเสนอห้ อ งเรี ย น Hybrids รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบกาดรประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ สรุปผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งสรุ ปผลการคั ดกรองภาวะซึ มเศร้ าเบื้ องต้ นของนั กศึ กษาและบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏล าปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๙ การขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและบริการวิชาการ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการขับเคลื่อนงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดลาปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖

๔.๑๐ โครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
เป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาไทย (Reinventing University)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการพลิ กโฉมสถาบั น อุ ดมศึ กษาไทย (Reinventing University) รายละเอี ยดตามเอกสาร
ประกอบการประชุ ม หมายเลข ๔.๑๐.๑ ในการนี้ ได้ ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้ อ าจารย์ อั จฉริ ยา ครุ ธ าโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอการจัดอันดับ
มหาวิทยาลั ยโดย The Times Higher Education World University Ranking (THE) 2020 ซึ่ งการจัดอั นดั บ
มหาวิทยาลัยของ THE จะใช้หลักเกณฑ์การตัดสินครอบคลุมด้านการเรียนการสอน ผลงานวิจัย การถ่ายทอด
ความรู้ และมุมมองจากนานาชาติเป็นหลัก โดยการตัดสินจะใช้ตัวชี้วัด ๑๓ ตัว ซึ่งจะให้น้าหนักแตกต่างกันออกไป
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบอันดับได้ครอบคลุมมากที่สุด เกิดความสมดุลมากที่สุด และได้รับความไว้วางใจจากทั้ง
นั กเรี ยน นั กศึกษา นั กวิชาการ ผู้น ามหาวิทยาลั ย ภาคอุตสาหกรรม และรัฐบาล โดยเกณฑ์ การจัด Times
Higher Education University Impact Rankings ด้ า น Sustainable Development Goals (SDGs)
เป็นการจัดอันดับที่แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านเป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติ จานวน ๑๓ เป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๒
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
(เพิ่มเติม)
นายปรีชา ไชยโย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ล าปาง (เพิ่ ม เติ ม ) ลงวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวธั ญ ญาลั ก ษณ์ ทะลื อ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (เพิ่มเติม)
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ กาหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พ งษ์ ส วัส ดิ์ อ านาจกิติ กร รองอธิการบดี ฝ่ ายวิช าการ เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณากาหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและมติที่
ประชุ ม เห็ น ชอบให้ เ ปิ ด ภาคการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ในวั น อั ง คารที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๗

เพื่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล การเปิ ด - ปิ ด ภาคการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ให้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเบิกจ่ายเงิน
ทุน การศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ การเปิ ด - ปิ ด ภาคการศึ กษาของสถาบั นอุดมศึ กษาต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบกาหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ลาปาง เรื่อง ข้อปฏิบั ติสาหรับนั กศึกษาใน
หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕..
รองศาสตราจารย์ ป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห าร เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึ กษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ พิ จ ารณาปรั บ แก้ ค านิ ย าม จาก “นั ก ศึ ก ษาหอพั ก ” เป็ น “นั ก ศึ ก ษาหอพั ก
ครุศาสตร์” เนื่องจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยมีจานวนหลายแห่ง จึงเห็นควรระบุให้ชัดเจน
๒. ให้พิจารณาเพิ่มคานิยาม คาว่า “สานักงานหอพัก”
๓. หมวด ๑ วัตถุป ระสงค์ ให้ ปรับแก้ (๓) จาก “เพื่อฝึกฝนให้ นักศึกษารู้จักการอยู่
ร่ว มกัน เคารพในสิ ทธิซึ่งกัน และกั น มี น้ าใจ มี ความสามั คคี มี ความรับ ผิ ดชอบต่อตนเองและต่อส่ ว นรวม
เสริมสร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ” เป็น “เพื่อพัฒนานักศึกษารู้จักการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิ
ซึ่งกันและกัน มีน้าใจ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม เสริมสร้างบรรยากาศการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย”
๔. หมวด ๒ การบริ ห ารและด าเนิ น การหอพั ก ข้ อ ๙ ให้ มี ค ณะกรรมการพั ฒ นา
กิจกรรม ในองค์ประกอบ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต่างๆ ให้แก้ไขเป็น “รองคณบดี” เพื่อความ
ยืดหยุ่นในการบริหาร
๕. หมวด ๔ อัตราค่าบารุงหอพักและค่าสาธารณูปโภค (๒) ได้กาหนดอัตราค่าประกัน
กุญแจหรือคีย์การ์ด จานวน ๒๐๐ บาท ให้พิจารณาเพิ่มอัตราค่ากุญแจหรือคีย์การ์ด กรณีสูญหายด้วย
๖. ให้พิจารณาเพิ่มสถานที่ชาระค่าสาธารณูปโภค
มติ กบม. ให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปางอีกครั้ง
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๘

๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง เรื่อง การกาหนดจานวนทุ น พัฒ นา
บุคลากร ประจาปี พ.ศ. ๒๕..
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พ งษ์ ส วัส ดิ์ อ านาจกิติ กร รองอธิการบดี ฝ่ ายวิช าการ เสนอให้
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาร่ างประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่อ ง การก าหนดจ านวนทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกาหนดจานวนทุนพัฒนาบุคลากร ไว้ดังนี้
๑. คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ ทุน
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์
หรือภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ ทุน
๓. คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ ทุน
และสาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับปริญญาเอก จานวน ๑ ทุน
๔. คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา/บริหารธุรกิจ ระดับปริญญาเอก
จานวน ๑ ทุน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การกาหนดจานวนทุนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา
พ.ศ. ๒๕..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิ จ ารณา (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่อ ง อัต ราค่ าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกั บ การกี ฬ า พ.ศ. ๒๕..
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข้ อ เสนอแนะให้ ต รวจสอบประกาศ ระเบี ย บ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกัน
มติ กบม. เห็นชอบตามหลักการร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙

๕.๕ รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห าร เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณารายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุม ให้
นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน เป็นผู้นาเสนอ
นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ นักตรวจสอบภายใน นาเสนอ รายละเอียดรายงาน
ผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ให้ที่ประชุมพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑
ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและมี ข้ อ เสนอแนะให้ ห น่ ว ยงานใดที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ให้ห น่ วยงานนั้น ดาเนิน การปรับ ปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลาปางทราบ
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕..
นายปรีชา ไชยโย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕..
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕.. ตามเสนอ
๕.๗ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่ อ ง การจ้ า งบุ ค ลากรในสาขาที่
ขาดแคลนด้านพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
ด้านพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้กาหนดรายละเอียดค่าประสบการณ์
สอนทางการพยาบาลในสถาบันศึกษาพยาบาลให้ชัดเจน
มติ กบม. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน
ด้านพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕.. โดยให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) เพื่อดาเนินการต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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๕.๘ (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ค่ า จ้ า ง
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕.. ตามเสนอ
๕.๙ (ร่ าง) ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ลาปางเรื่อง หลักเกณฑ์ แ ละวิธี การแต่ งตั้ ง
บุคลากรให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานและรักษาการในตาแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. ๒๕..
นายปรีชา ไชยโย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
และรักษาการในตาแหน่ งหั วหน้ างาน พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๙.๑
มติ กบม. เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากร
ให้ ด ารงต าแหน่ งหั ว หน้ า งานและรั ก ษาการในต าแหน่ ง หั ว หน้ า งาน พ.ศ. ๒๕.. ตามเสนอ
และให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) เพื่อดาเนินการ
ต่อไป
๕.๑๐ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจ ารณารายงานการเบิ กจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๐.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ตามเสนอ
๕.๑๑ สรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักงานอธิการบดี
นายปรีช า ไชยโย ผู้ อานวยการส านั กงานอธิการบดี เสนอให้ ที่ ประชุม พิจารณา
สรุ ป รายงานผลตามแผนปฏิ บั ติงานและรายงานผลตามตัว ชี้ วัด ของแผนปฏิ บั ติงานประจาปี งบประมาณ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักงานอธิการบดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักงานอธิการบดี ตามเสนอ
๕.๑๒ (ร่ า ง) ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง ว่ า ด้ ว ย การจั ด ตั้ งศู น ย์ ส่ งเสริ ม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง พ.ศ. ๒๕..
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิการบดี เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณา
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ ท บทวนองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการอ านวยการ ควรให้ ผู้ อ านวยการ
สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร เนื่ องจากการศูน ย์ฯ อยู่ภ ายใต้ก ารกากั บดู แลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
๒. การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของศูนย์ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
มติ กบม. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง พ.ศ. ๒๕..
โดยให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหาร
การดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕..
นายปรีชา ไชยโย ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การจั ดตั้งและการบริหารการดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหาร
การดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕.. ตามเสนอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ก าหนดการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
ได้แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ซึ่งกาหนดประชุม
ในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)
หัวหน้างานนิติการ
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายจตุพร จันทรมา)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓

