รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา
โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการต่างประเทศ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาเนียร มีสาลี
ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูล คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
๑๓. รองศาสตราจารย์ฐิติมา
คุณยศยิ่ง
ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน
ผู้แทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ
สารสนเทศ
๑๕. อาจารย์เสาวรีย์
บุญสา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ
อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๗. อาจารย์อัจฉริยา
ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
กรรมการ
และพลังงาน
๒๐. นายปรีชา
ไชยโย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๑

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นายจตุพร
๒. นางสาวสุปราณี
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร

จันทรมา
สีตาบุตร
วันตัน

ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
หัวหน้างานนิติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป
๒. นายประวิทย์
๓. นางสาวรัตนศิริ

วงษ์ปัน
ย่านเจริญกิจ
ยืนยัง

รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานคลัง

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 ๑๗/๒๕๖๓ เมื่อพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรมการบ ริ ห ารมห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ ล าป าง
ครั้ งที่ ๑๗/๒๕๖๓ เมื่ อ วัน พุ ธ ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๖๓ ณ ห้ อ งประชุ ม โอฬารฤทธิ์ ชั้ น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์ หิรัญ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลาปาง นั้ น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
รายงานการประชุมมีจานวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๙ - ๑๖
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ โดยไม่มกี ารแก้ไข
มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พงษ์ สวั สดิ์ อ านาจกิ ติ กร รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิช าการ ได้ แจ้ งให้
ที่ ประชุ มทราบถึ งปฏิ ทิ นการปฏิ บั ติ งานประกั นคุณ ภาพการศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อเป็ นแนวทาง
การดาเนินงานการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ ก าหนดการจั ด กิ จ กรรมโครงการส่ งเสริ ม ประชาธิ ป ไตยและการเลื อกตั้ งนายก
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงกาหนดการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งกาหนดจัดโครงการ ในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งแบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓ ก าหนดการจั ด กิ จกรรมโครงการค่ ายอาสาพั ฒ นาบ าเพ็ ญ ประโยชน์ และรั กษา
สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงกาหนดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาบาเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาหนด
จัดโครงการในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ตาบลเสริมซ้าย อาเภอเสริมงาม
จังหวัดลาปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ เลื่อนกาหนดการจัดโครงการผู้นากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
ในยุค “New Normal” (New Gen New Normal)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
การเลื่อนกาหนดการจัดโครงการผู้นากิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในยุค “New Normal”
(New Gen New Normal) ซึ่งเป็นโครงการที่สานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นเจ้าภาพ กาหนดจัดโครงการในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เลื่อนออกไปไม่มีกาหนด จนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จะคลี่คลาย
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๓

๔.๕ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเชิญที่ประชุม
ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID - 19 "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" โดยสามารถบริจาคเลือดได้
ที่ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลลาปาง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ การจัดทาแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งที่ให้ประชุม
ทราบว่ากองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ที่เดินทางเข้าพื้ นที่จังหวัดล าปาง โดยให้ สแกนคิวอาร์โค้ด ตอบแบบสอบถามในคิวอาร์โค้ด รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการคั ด เลื อกนั กศึ ก ษาเพื่ อ รับ รางวั ลพระราชทาน ระดั บ อุด มศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นนักศึกษาปกติ จานวน ๑ ราย และนักศึกษาพิการ จานวน ๑ ราย รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ รายงาน ผลการพิ จารณ าการยกเว้ น ค่ าบ ารุ ง การศึ ก ษ าของนั กศึ ก ษ า
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการพิจารณาการยกเว้นค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผล
การเรียนดีเด่น ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ทั้งหมดจานวน ๔๗ คน ประกอบด้วยผลการเรียนดีเด่น จานวน ๔๑ คน
และผลงานดีเด่น จานวน ๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๔

๔.๙ รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านแปงเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลการจั ดกิจกรรมโครงการสร้างบ้ านแปงเมื อง โดยจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ เพื่ อลด
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๓ รุ่น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๐ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จั ก รกฤษณ์ ฮั่ น ยะลา คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๑ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จั ก รกฤษณ์ ฮั่ น ยะลา คณบดี ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณั ฐนั น ท์ ฐิ ติ ย าปราโมทย์ คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิ บัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส
ที่ ๑ ของคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ณั ฐ นั น ท์ ฐิ ติ ย าปราโมทย์ คณบดี ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๕

๔.๑๔ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วิไลลั กษณ์ พรมเสน คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๕ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วิไลลั กษณ์ พรมเสน คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึ ง รายงานผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๑๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๖ รายงานผลการปฏิบั ติตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วิไลลั กษณ์ พรมเสน คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๑๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๗ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
ครุศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๗.๑
มติ กบม. รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๖

๔.๑๘ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ของคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งสรุ ปการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะครุศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๑๙ การเปลี่ยนแปลงหมายเลขห้อง อาคารคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงหมายเลขห้ อง อาคารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับระบบ MIS ของคณะ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๐ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบั ติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๑ ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๒ รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส
ที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาเนียร มีสาลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๗

๔.๒๓ รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส
ที่ ๑ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาเนียร มีสาลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดาเนิ นงานตามโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ ที่ประชุม
ทราบถึงรายงานการเบิ กจ่ ายงบประมาณ และผลการดาเนิ นงานตามโครงการ/กิจกรรมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒๔.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๕ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้งให้ ที่ประชุม
ทราบถึ ง รายงานผลตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๖ ประกาศสภาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ แห่ ง ประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบถึงประกาศสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารสภาศิ ลปะและวัฒ นธรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ แห่ งประเทศไทย รายละเอี ยดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๒๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๔.๒๗ รายงานการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณสะสมตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ฐิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้
ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการเบิ ก จ่ ายงบประมาณสะสมตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๒๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๘ รายงานผลการปฏิบั ติตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ฐิติมา คุณยศยิ่ง ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิ บั ติตามคารับรองการปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒๙ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระหยั ด ช่ ว ยงาน ผู้ แ ทนผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบถึง สรุปผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๔.๒๙.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๓๐ รายงานผลการด าเนิ น งานตามโครงการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระหยั ด ช่ ว ยงาน ผู้ แ ทนผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรายงานผลการด าเนิ น งานตามโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๐.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๔.๓๑ รายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป ระหยั ด ช่ ว ยงาน ผู้ แ ทนผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุ มทราบถึ ง รายงานผลตามตัวชี้ วัดของแผนปฏิ บั ติ งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หน่ ว ยสนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พ งษ์ ส วัส ดิ์ อ านาจกิติ กร รองอธิการบดี ฝ่ ายวิช าการ เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ
๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา
๒๕๖๒
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พ งษ์ ส วัส ดิ์ อ านาจกิติ กร รองอธิการบดี ฝ่ ายวิช าการ เสนอให้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ
๕.๓ การพิจารณาของดเว้นค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรคระบาด
รองศาสตราจารย์ ป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห าร เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาขอการงดเว้นค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรคระบาด ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ได้ดาเนินการเปิดร้านสะดวกซื้อ เซเว่ น อีเลฟเว่น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง แต่เนื่องด้วยยอดขาย
ไม่เป็ นไปตามที่ทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้ าไว้ ทั้งในช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน และปัจจุบันประสบกับ
สถานการณ์ ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โควิด - ๑๙ ส่ งผลต่ อผลประกอบการทางธุรกิ จของสาขาที่ ล ดลง
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จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณางดเว้น ค่ า เช่ าสถานที่ ช่ ว งสถานการณ์ โรคระบาดรายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ ลดค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรค
ระบาด จานวนร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าสถานที่เป็นระยะเวลา ๒ เดือน
มติ กบม. เห็นชอบให้ลดค่าเช่าสถานที่ ช่วงสถานการณ์โรคระบาด จานวนร้อยละ ๕๐ ของค่าเช่าสถานที่
เป็นระยะเวลา ๒ เดือน
๕.๔ การพิ จารณามาตรการให้ค วามช่วยเหลือนักศึกษาภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรค COVID - 19
รองศาสตราจารย์ ป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห าร เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิ จ ารณามาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่ มการให้ ทุน การศึ กษา แก่นักศึกษาให้ มากขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๔
๒. ทาหน้ ากากผ้ า ตราสั ญ ลั กษณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ล าปาง แจกให้ แก่นักศึกษา
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
มติ กบม. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID – 19 โดยให้ดาเนินการดังนี้
๑. เพิ่มการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาให้มากขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. ทาหน้ากากผ้า ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง แจกให้แก่นักศึกษา
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วย
๕.๕ การพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารคิ ด ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ภ าระงานตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาหลั กเกณฑ์ การคิ ด ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ภ าระงานตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิท ยาลั ย
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. กรณีที่หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมพัฒนางาน รับผิดชอบมากกว่า ๑ ตาบล ให้นับชั่วโมง
ภาระงานได้เพียง ๑ ตาบลเท่านั้น
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๒. ให้เพิ่มจานวนภาระงาน/ชั่วโมงภาระงาน ของหัวหน้าโครงการ จาก ๒๐ คะแนน
เป็น ๒๕ คะแนน
๓. ให้เพิ่มจานวนภาระงาน/ชั่วโมงภาระงาน ของผู้ร่วมพัฒนางาน จาก ๑๐ คะแนน
เป็น ๑๕ คะแนน
๔. เนื่ อ งด้ ว ยโครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายต าบลแบบบู ร ณาการ
มี ร ะยะเวลาด าเนิ น โครงการ ๑ ปี (เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ถึ งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๕) ซึ่ ง อยู่ ในรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จานวน ๓ รอบ ให้นับชั่วโมงภาระงานได้ทั้ง ๓ รอบ ดังนี้
- รอบที่ ๑ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
- รอบที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
- รอบที่ ๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
มติ กบม. ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคิดชั่วโมงปฏิบัติภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
โดยให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๒. มอบให้ว่า ที่ร้อยตรีณั ฐพัชร วัน ตัน หัวหน้างานนิติการ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดชั่วโมงปฏิบัติภาระงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
๕.๖ รายงานผลการดาเนิน งานกองทุน พัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๗ รายงานผลการด าเนิน งานกองทุ น ส่งเสริ มกิ จการ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
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๕.๘ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอให้
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณารายงานผลการดาเนิ น งานกองทุ น คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๙ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุน คณะวิทยาการจั ดการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๑๐ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้แก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน จาก “สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็น “ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓”
๒. ให้ แ ก้ ไขงบแสดงผลการด าเนิ น งานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จาก “สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เป็น “สาหรับไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓”
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
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๕.๑๑ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๑๒ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาเนียร มีสาลี ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสนอให้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๑๓ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น และการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
รองศาสตราจารย์ ฐิ ติ ม า คุ ณ ยศยิ่ ง ผู้ แ ทนผู้ อ านวยการสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นา
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๑๔ รายงานผลการดาเนิน งานกองทุนสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไข งบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน และ หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน จาก “สาหรับปีสิ้ นสุ ด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓” เป็ น
สาหรับไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓”
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ โดยให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๑๕ พิ จ ารณาทบทวนการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล รายบุ ค คล นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาและข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ผู้แทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาทบทวนการจัด ส่ งข้อมู ล รายบุค คล นั กศึ กษา บุ คลากร
ผู้สาเร็จการศึกษา และข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบการจัดทา จัดส่งข้อมูล และทาหนังสือแจ้งผลการจัดส่งข้อมูล ในแต่ละฐานข้อมูลให้กับสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๕.๑
มติ กบม. ๑. เห็นชอบให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทาข้อมูล จัดส่งข้อมูล และจัดทาหนังสือแจ้งผล
การจัดส่งข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลให้กับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
๑) ข้อมูลบุคคลนักศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา และข้อมูลสถานศึกษา มอบให้ กองบริการ
การศึ กษา ด าเนิน การ จั ด ทาข้อมูล จัดส่งข้อมู ล ให้กับ สานั กงานปลัดกระทรวงการอุด ม
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และท าหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ โดยมีผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเป็นผู้ควบคุม
๒) ข้อมูลบุค คลบุคลากร มอบให้ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ดาเนิน การ จัด ทา
ข้อมูล จั ดส่งข้อมูล ให้กับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทาหนังสือแจ้งผลการจัดส่ง
ข้อมูลให้กับสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ
โดยมีผู้อานวยการกองกลางเป็นผู้ควบคุม
๓) ข้ อ มู ล ภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต มอบให้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนิ น การ จั ด ท าข้ อ มู ล จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทาหนังสือแจ้งผลการจัดส่งข้อมูลให้กับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๑๕

ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ทราบ
โดยมีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุม
๒. ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
การจัดทา จัดส่งข้อมูล และทาหนังสือแจ้งผลการจัดส่งข้อมูล เสนอให้อธิการบดีลงนาม
๕.๑๖ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๑๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๑๗ รายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานผลการด าเนิ น งานกองทุ น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๑๗.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๑๘ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจ ารณารายงานผลการดาเนิน งานกองทุน พัฒ นาบุ คลากร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ล าปาง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๑๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๑๖

๕.๑๙ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๑๙.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๒๐ รายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๕.๒๐.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตามเสนอ
๕.๒๑ ร่ า งระเบี ย บมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ลาปาง ว่า ด้วยการบริห ารงบประมาณและ
การเงิน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารย์ ปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ ห าร เสนอให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน จากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๑.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ แ ก้ไขจาก “ข้อ ๒ เมื่อ สิ้ น สุ ดปี งบประมาณแล้ ว หากหน่ว ยงานใดมิได้เบิ ก
จ่ายเงินตามรายการที่กาหนดไว้ในเอกสารงบประมาณประจาปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันที่จาเป็นต้องเบิกจ่าย
หรื อ ถ้ า ด าเนิ น การตามรายการแล้ ว มี เ งิ น คงเหลื อ อยู่ ใ ห้ ตั ด เงิ น คงเหลื อ ดั ง กล่ า วไปเป็ น เงิ น คงคลั ง
ของมหาวิทยาลัย” เป็น
“ข้อ ๒๒ หากหน่วยงานใดมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่กาหนดไว้ในเอกสาร
งบประมาณประจาปี และมิได้ก่อหนี้ผู กพันที่จาเป็นต้องเบิกจ่าย หรือถ้าดาเนินการตามรายการแล้วมีเงิน
คงเหลืออยู่
มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณ าด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว ให้ตัดเงินคงเหลือตามวรรคหนึ่งดังกล่าวไปเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย”
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๑๗

๒. ให้ตัดคาว่า “หน่วยงานใดมีเหตุผลหรือความจาเป็นที่จะใช้เงินคงเหลือตามวรรค
หนึ่งในการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี” ออก
มติ กบม. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๒๒ ร่ า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนบุ ค คลหรื อ คณะกรรมการ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารงานพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๔
รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิ ทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ า ยบริหาร เสนอให้ ที่ ประชุ ม
พิ จารณาร่ า งประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทนบุ ค คลหรื อ
คณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารงานพั ส ดุ ภ าครั ฐ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามที่ ก ระทรวงการคลั ง ก าหนด
ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตาม
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ว ๘๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และเพื่อเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนบุ ค คลหรื อ คณะกรรมการและเพื่ อ เป็ น การควบคุ มการเบิ ก จ่ายและการบริห ารงบประมาณ
ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ตัด “ข้อ ๘.๓ หากในวันเดียวกัน
บุคคลหรือคณะกรรมการตามประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เป็นต้น จะมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศนี้ได้ก็ต่อเมื่องดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น ”
ออก
มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒๓ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ ปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ ห าร เสนอให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒๓.๑
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๑๘

มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามเสนอ
๕.๒๔ โครงการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
ได้รายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สื บเนื่ องจากผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ล
การประเมิ น ได้ ค ะแนนร้ อ ยละ ๙๒.๓๙ แต่ ยั ง มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ เป็ น ข้ อ บกพร่ อ ง หรื อ จุ ด อ่ อ นที่ ต้ อ งแก้ ไ ข
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ ง IIT และ EIT นอกจากนั้ น ได้ เสนอรายละเอี ย ดการวิ เคราะห์ ผ ลประเมิ น ITA
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๔.๑ - ๕.๒๔.๔
มติ กบม. เห็นชอบรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ
๕.๒๕ ขอความเห็ น ชอบการใช้ Microsoft Forms ในการลงคะแนนแบบออนไลน์
โดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ลงคะแนน
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ประหยั ด ช่ วยงาน ผู้ แทนผู้ อ านวยการส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ Microsoft Forms ในการลงคะแนน
แบบออนไลน์โดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ลงคะแนน ในการนี้ได้ขออนุ ญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
รองผู้อานวยการส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญ กิจ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้นาเสนอ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ราธิ ป วงษ์ ปั น รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญ กิจ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการใช้
Microsoft Forms ในการลงคะแนนแบบออนไลน์โดยไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ลงคะแนน โดยเชื่อมโยง (Link) กับ
ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) จะมีการเข้าสู่ระบบผ่าน Account ของ @live.lpru.ac.th ซึ่งจะส่งให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
ในวันที่มีการลงคะแนน
มติ กบม. เห็ น ชอบการใช้ Microsoft Forms ในการลงคะแนนแบบออนไลน์ โดยไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล
ผู้ลงคะแนน ตามเสนอ
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๕.๒๖ ขอความเห็นชอบในการใช้แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ประหยั ด ช่ วยงาน ผู้ แทนผู้ อ านวยการส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็ นชอบในการใช้แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน
ในการนี้ได้ขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นาเสนอ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ น ราธิ ป วงษ์ ปั น รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการใช้
แอปพลิ เคชั่น ลงเวลาปฏิ บั ติงานของพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น โดยสามารถใช้โทรศัพ ท์ มื อถื อ
เพื่ อ บั น ทึ ก เวลาการปฏิ บั ติ ง านเข้ า -ออก และแสดงจุ ด Check-in สถานที่ ท างานได้ ซึ่ ง รองรั บ ได้ ทั้ ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
มติ กบม. เห็นชอบการใช้แอปพลิเคชั่นลงเวลาปฏิบัติงาน ตามเสนอ
๕.๒๗ ขออนุมัติแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คาใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาอนุ มั ติ แ ผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิ บั ติ ง าน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๒๗.๑ - ๕.๒๗.๒
มติ กบม. เห็ น ชอบและอนุ มั ติ แ ผนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนปฏิ บั ติ งาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
๕.๒๘ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติถอนเงินนอกงบประมาณ
รองศาสตราจารย์ ปริ เยศ สิ ทธิ ส รวง รองอธิ การบดี ฝ่ ายบริ ห าร เสนอให้ ที่ ประชุ ม
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ถอนเงินนอกงบประมาณ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายจ่ายชดเชย
เยี ยวยาค่ าชุ ดครุ ยและค่ าใช้ จ่ ายอื่ นที่ เกี่ ยวกั บงานพระราชทานปริญญาบั ตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ กั บบั ณฑิ ต
ที่ ได้ลงทะเบี ยนไว้กั บมหาวิ ทยาลั ย จ านวน ๘๔๐ คน ซึ่ งการโอนเงินไปยั งปลายทางที่ เป็ นธนาคารพาณิ ชย์
อื่ น จะเสี ยค่ าธรรมเนี ย มการโอนเงิน ๕๐ บาท/คน สามารถยกเว้ นให้ ได้ เฉพาะการโอนเงินไปยั งปลายทาง
ที่เป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมบริการ
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง แต่ไม่สามารถ
ยกเว้นหรื อลดค่าธรรมเนี ยมบริการธุรกรรมทางการเงินได้ เพื่ อการแก้ไขปั ญหาดั งกล่ าว และให้ การจ่ายเงิน
เป็ นไปด้ วยความคล่ องตั ว มหาวิ ทยาลั ยได้ เห็ นควรและอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ นการเบิ กจ่ายเงินโดยวิ ธีการโอนเงิน
ผ่ านระบบ Krungthai Corporate Online จากบั ญ ชี เงิ น นอกงบประมาณมหาวิ ท ยาลั ย ในการนี้ จึ งเสนอ
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ให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ ถอนเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง บั ญ ชี เงิน ออมทรั พ ย์ บ ารุ งการศึ กษาเลขที่ บั ญ ชี ๔๓๙-๑-๐๐๑๒๓-๒ เพื่ อน าฝากบั ญ ชี ออมทรั พ ย์
ธนาคารกรุ งไทย สาขาลาปาง บั ญชีมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง เลขที่บัญชี ๕๐๓-๐-๘๖๘๔๑-๐ จานวนเงิน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๘.๑
มติ กบม. เห็นชอบและอนุมัติให้ถอนเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
บัญชีเงินออมทรัพย์บารุงการศึกษา เลขที่บัญชี ๔๓๙-๑-๐๐๑๒๓-๒ เพื่อนาฝากบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาลาปาง บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เลขที่บัญชี ๕๐๓-๐-๘๖๘๔๑-๐
จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ก าหนดการประชุ ม คณ ะกรรมการบ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
ได้แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งกาหนดประชุม
ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม/พิมพ์

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)
หัวหน้างานนิติการ
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายจตุพร จันทรมา)
ผู้อานวยการกองกลาง
ผูก้ ลัน่ กรองรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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