รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริ ัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*************************
ผู้มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์
สมุทธารักษ์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ
สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์
สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา
โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
รองประธานกรรมการ
วิชาการต่างประเทศ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ
ผากา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๗. อาจารย์นุสรา
แสงอร่าม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย
ไทยสุชาติ
ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร
สุวรรณ
ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา
เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
๑๒. รองศาสตราจารย์ธิติมา
คุณยศยิ่ง
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย
กรรมการ
และกิจการพิเศษ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
กรรมการ
และพลังงาน
๑๙. นายปรีชา
ไชยโย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

๑

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร
คาใจหนัก
อาจารย์ดวงใจ

พุทธวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
บริการวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดี

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

จันทรมา
สีตาบุตร
วันตัน
ทะลือ

ผู้อานวยการกองกลาง
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ
หัวหน้างานนิติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒.

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี
ยาดี
๓. อาจารย์เจษฎา
ทองสุข

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิ การบดี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ การตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูร ณาการ
พื้นที่จังหวัดลาปาง
ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษ
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล
สร้ า งรากแก้ ว ให้ ป ระเทศ) พื้ น ที่ จั ง หวั ด ล าปาง ณ พื้ น ที่ ต าบลวอแก้ ว อ าเภอห้ า งฉั ต ร จั ง หวั ด ล าปาง
ในการนี้ จึงขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมการต้อนรับในวันดังกล่าว
มติ กบม. รับทราบ
๑.๒ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกาหนดการพระราชทานปริญญาบัตร
ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ได้แจ้งกาหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปางกาหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันสุดท้ายของภาคเหนือ และคาดว่าจะกาหนดพระราชทาน
ปริญญาบัตรในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้จึงขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมการด้วย
มติ กบม. รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุ ม คณ ะกรรมกา รบ ริ ห ารมห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ ล าป าง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจน์ หิรัญ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลาปาง นั้ น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
รายงานการประชุมมีจานวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๑๗
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยไม่มกี ารแก้ไข
มติ กบม. รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเรื่อง ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาในหอพัก
นักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕..
รองศาสตราจารย์ ป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห าร เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเรื่อง ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารหอพัก ให้ปรับแก้ ดังนี้
- ให้แก้ไขรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานกิจการนักศึกษา จากเป็นกรรมการ
เป็นประธานกรรมการ
- ให้ แก้ไขรองอธิการบดีที่กากับดูแลงานบริห าร จากประธานกรรมการ
เป็น กรรมการ
- ให้แก้ไขจาก คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เป็น คณบดีคณะที่มีการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- ให้แก้ไขผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
- ให้แก้ไขผู้อานวยการกองกลาง เป็นกรรมการ
๒. ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย
(๑) รองอธิการบดีที่กากับดูแลงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

๓

(๒) รองคณบดี คณะที่มีนักศึกษา
เป็นกรรมการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่คณบดีมอบหมาย
(๓) ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
อาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
๓. ให้ตรวจสอบและแก้ไขคาผิดให้ถูกต้อง
มติ กบม. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเรื่อง ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาในหอพักนักศึกษา
ครุ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ
ของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ การเตรียมความพร้อมการดาเนินการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการเตรียมความพร้อมการดาเนินการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมความพร้อมการดาเนินการให้กู้ยืมเงิน ๔ ลักษณะ ลดอัตราดอกเบี้ยสาหรับ
ผู้ ที่ ขาดแคลนทุ น ทรั พย์ และส่ งเสริ มให้ เรี ยนในสาขาวิ ช าที่ เป็ นความต้ องการหลั ก สาขาวิ ช าที่ ขาดแคลน
และให้กู้ยืมเงินในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท สาหรับผู้กู้ที่มีผลการเรียนดี โดยการพัฒนาระบบ
การจั ด การให้ กู้ ยื ม แบบดิ จิ ทั ล Digital Student loan Fund System (DSL) ซึ่ งจะเริ่ มใช้ งานในปี การศึ กษา
๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๒ ผลการพิ จารณายกเว้นค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาตามโครงการนักกีฬาดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงผลการพิจารณายกเว้นค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาตามโครงการนักกีฬาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเมิ น ผลจากความประพฤติ การปฏิ บั ติ ตน ผลการเรียนของนั กศึ กษา และความสามารถทางด้ านกี ฬ า
โดยจะพิจารณายกเว้นค่าบารุงการศึกษาของนักศึกษาตามโครงการนักกีฬาดีเด่นเป็นรายปี นักศึกษาตามโครงการ
นักกีฬาดีเด่นได้รับการยกเว้นค่าบารุงการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจานวน ๘ คน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๔

๔.๓ การพิ จารณาสั มภาษณ์ นั กศึ กษาเพื่ อจั ดท าบั ญ ชี รายชื่ อนั กศึ กษา ในการรั บทุ น
ส่งเสริมการศึกษาประจาปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงการพิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อจัดทาบัญชีรายชื่อนักศึกษา ในการรับทุนส่งเสริมการศึกษาประจาปี
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ได้ดาเนิ นการพิ จารณาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร
โรจน์หิรัญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุน โดยมีบัญชีรายชื่อนักศึกษา จานวน ๑๖๐ คน หากมีบริษัท
ห้ างร้ าน หน่ ว ยงานเอกชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ มี ค วามประสงค์ จ ะมอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
ทางกองพัฒนานักศึกษาจะดาเนินการเรียกบัญชีรายชื่อนักศึกษา ตามลาดับบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้ขึ้นบัญชีไว้
เพื่อรั บทุ นการศึกษาจากเจ้ าของทุ นการศึกษาต่ อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มหมายเลข
๔.๓.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๔ รายงานความคื บ หน้ าการจั ด ท าหนั งสื อที่ ระลึ กเนื่ องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง”
รองศาสตราจารย์ วิ ไลลั กษณ์ พรมเสน คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ได้รายงานที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าการจัดทาหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง “๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง” ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์
Truong Thi Hang ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี และอาจารย์เจษฎา ทองสุข เป็นผู้นาเสนอ
รองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุ ภาวดี ยาดี และอาจารย์
เจษฎา ทองสุ ข น าเสนอรายละเอี ยดความคื บหน้ าการจั ดท าหนั งสื อที่ ระลึ กเนื่ องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง “๕ ทศวรรษ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง” ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ รายละเอี ย ด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้แก้ไขชื่อหนังสือระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี เป็น ๕๐ ปี ศรีเขลางค์นคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง “ก้าวสู่ปีที่ ๕๐ บนเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
๒. ให้มขี ้อมูลตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นในหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี
มติ กบม. รับทราบ และให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
๔.๕ รายงานความคืบหน้าการดาเนินการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานให้ที่ประชุม
ทราบถึงความคืบหน้าการดาเนินการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้า
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๕

ร่วมงานศิลปวัฒ นธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ “ข่วงวัฒ นธรรมล้าค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน ”
จานวน ๘๕ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๖ การรายงานผลการปฏิบัติราชการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
แบบบูรณาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการ
พิ เศษ ได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบถึ งการรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการโครงการยกระดั บเศรษฐกิ จและสั งคม
รายตาบลแบบบูรณาการ โดยอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เรื่อง การกาหนดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กรณี โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๗ ป ระกาศ มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าป าง เรื่ อ ง ป ฏิ ทิ น กิ จ กรรมนั กศึ ก ษ า
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และ ๑/๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึ งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง เรื่ อ ง ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ ๒/๒๕๖๓
และ ๑/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๔.๗.๑
มติ กบม. รับทราบ
๔.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
รองศาสตราจารย์ ธิติ มา คุ ณ ยศยิ่ ง ผู้ อานวยการสถาบั นวิจัยและพั ฒ นา ได้ แจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตาแหน่งที่ว่าง) เนื่องด้วยอาจารย์
ดวงใจ พุ ทธวงศ์ ผู้ อ านวยการสถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา รองศาสตราจารย์ ธิ ติ มา คุ ณ ยศยิ่ ง รองผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ณรงค์ คชภักดี รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏลาปางที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้พ้นจากตาแหน่งดังกล่ าว ทาให้กรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนาว่างลง ในการนี้
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑
มติ กบม. รับทราบ
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๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ ตั ว บ่ ง ชี้
และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๖ 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 ม พิ จ ารณารายงานผลการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ ตั ว บ่ ง ชี้
และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
มติ กบม. เห็นชอบรายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๒ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พ งษ์ ส วั ส ดิ์ อ านาจกิ ติ ก ร รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้แก้ไขคานิยามของคาว่า “นักศึกษาชาวต่างชาติ หมายความว่า นักศึกษาที่ถือ
สัญชาติอื่นนอกราชอาณาจักรไทย มาศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนหรือความ
ร่วมมือทางการศึก ษา” เป็ น “นั กศึกษาชาวต่างชาติ หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ล าปาง
ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย”
๒. ให้ตัด “ขอ ๒๗ นักศึกษาจะมีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชาใด ก็ต อเมื่อ
มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในกรณีที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐
แต่ไม่ต่ากวารอยละ ๖๐ ใหอยู ในดุล ยพิ นิ จของผู้ ส อนพิ จารณาการเขาสอบปลายภาค กรณี ที่มีเวลาเรียน
นอยกวารอยละ ๖๐ นักศึกษาไมมีสิทธิสอบปลายภาคในรายวิชานั้น ผู้ไมมีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาใน
รายวิชาใดใหไดรับผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น F เวนแตจะไดยกเลิกรายวิชาเรียนดังกลาว ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด” ออก
๓. ข้อ ๒๓ การให้ปริญญา (๒) ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒ ให้ เพิ่มในกรณี
ได้ F จะไม่มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๒
มติ กบม. เห็ น ชอบข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ ล าปาง ว่ าด้ ว ยการจั ดการศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
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๕.๓ การใช้บริการสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการใช้บ ริการสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๓.๑
ที่ป ระชุ มร่ ว มกัน พิ จารณาและมีข้อ เสนอแนะให้ เปลี่ ย นชื่อ ประกาศมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ ล าปาง จาก “เรื่ อง ระเบี ย บการใช้ ส นามกีฬ าฟุต บอล (หญ้ า เที ยม) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ล าปาง”
เป็น “เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาฟุตบอล (หญ้าเทียม) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง”
มติ กบม. เห็นชอบการใช้บริการสนามฟุตบอล (หญ้าเทียม) และให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๔ การเข้าร่วมโครงการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ
คลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon)
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ป รีช า โพธิ์แพง ผู้ อานวยการส านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการเข้าร่วมโครงการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และระบบคลั งข้อมูล เพื่อรองรับ นโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติ กบม. เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ
คลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Unicon)
๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เนื่องด้วยคาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่ ๔/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
และค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง ที่ ๔๙/๒๕๖๒ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย
(แทนตาแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดารงตาแหน่งมาครบกาหนดตามวาระ ในการนี้จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
มติ กบม. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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๕.๖ การขอยกเว้ น ตั วบ่ งชี้ ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลัก สู ต ร
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 จ ารณาการขอยกเว้น ตั ว บ่ งชี้ในการประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาภายในระดับ หลั ก สู ต ร
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีที่ผ่านมา นับว่ามีประเด็น
การประเมินในตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ในหลักสูตรที่ไม่มีการรับนักศึกษาซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้แจ้งว่าหากจะยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าวจาเป็นต้องมีมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงให้หลักสูตรที่ได้รับผลกระทบทาหนังสือขอยกเว้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในลาดับต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติ กบม. เห็นชอบการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ก าหนดการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
นายปรี ช า ไชยโย ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี กรรมการและเลขานุ ก าร
ได้แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งกาหนดประชุม
ในวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มติ กบม. รับทราบ
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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
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