
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

   และสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี ผูแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๙.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      กรรมการ 

   สังคมศาสตร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๖. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๑๗. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ  รองประธานกรรมการ 

   พัฒนาระบบกายภาพ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิจัยและ รองประธานกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒  มีนาคม ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ รายงานผลการจัดลําดับหมูบานท่ีมีปญหาและตองพัฒนาเรงดวน 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการจัดลําดับหมูบานท่ีมีปญหาและตอง

พัฒนาเรงดวน ซ่ึงจังหวัดลําปางมีหมูบานท่ีมีปญหาและตองพัฒนาเรงดวน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จํานวน ๑๓ หมูบาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๑  วันท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การระบุปพุทธศักราชลงในรายละเอียดของหลักสูตร 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดชี้แจงขอหารือเก่ียวกับการระบุปพุทธศักราชลงใน

รายละเอียดของหลักสูตรวาการเริ่มนับรอบระยะเวลาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรไดรับ 

การพัฒนาใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอย 

ทุก ๕ ป นั้น ควรใหเริ่มนับตามป พ.ศ. ท่ีระบุไวหนาเลมเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) และป พ.ศ. ท่ีระบุไว 

หนาเลมหลักสูตร ควรตรงกับปการศึกษาท่ีเปดสอนจริงและสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษาในแตละ 

ปการศึกษา เพ่ือความสะดวกและสมเหตุสมผลในการนับรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 

การนับรอบตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๒ สรุปผลโครงการแขงขันทักษะทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา เรื่อง ระบบควบคุม

อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมดาน PLC 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลโครงการแขงขันทักษะทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา เรื่อง ระบบควบคุม

อัตโนมัติทางอุตสาหกรรมดาน PLC รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ  

 ๔.๓ ผลการเขารวมประกวดรางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจง 

ใหท่ีประชุมทราบถึงผลการเขารวมประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๑ ในงาน  

“วันนักประดิษฐ” ประจําป ๒๕๖๑ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๔ สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑ ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๑  วันท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๕ การบริการใหความรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น “การอบรมดูฤกษ ดูยาม ตามแบบลานนา” 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงการบริการใหความรูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน “การอบรมดูฤกษ ดูยาม ตามแบบลานนา” ซ่ึงกําหนดจัดข้ึน 

ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๖ โครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานภูมิปญญา ลานนาวิถี” 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานภูมิปญญา ลานนาวิถี” ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๗ โครงการประเพณีวันเขาพรรษา “การประกวดเทียนพรรษา” 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงโครงการประเพณีวันเขาพรรษา “การประกวดเทียนพรรษา” ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสท่ี ๑ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ไตรมาสท่ี ๑ ของ

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๙ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัฒนาภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการปองกันความเส่ียงการจัดซ้ือจัดจางและการรับผิดทาง

ละเมิดในการปฏิบัติงาน”   

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัฒนาภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการปองกันความเสี่ยงการจัดซ้ือจัดจางและการรับผิดทางละเมิดใน

การปฏิบัติงาน” ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันท่ี ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๕ 

 ๔.๑๐ แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะ

เพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงแนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย

ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๐.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาสาธารณูปโภคสําหรับบานพัก 

หองพัก และอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาสาธารณูปโภคสําหรับบานพัก หองพัก และอาคารหอพักบุคลากร

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๒ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษาสูความเปนเลิศในตลาดแรงงาน

ระดับ AEC 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษาสูความเปนเลิศในตลาดแรงงานระดับ 

AEC ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมธันยรัตน  ชั้น ๘ อาคาร 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๒.๑  

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๓  โครงการพัฒนาความรูสูเสนทางราชการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงโครงการพัฒนาความรูสูเสนทางราชการ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๖-๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๑๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
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 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แนวทางการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน  

  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนางสาวตองตา  

จรูญศรีวัฒนา ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหนางานคลัง วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร 

วันตัน นิติกรปฏิบัติการ และนายคฑาวุฒิ วังใจฟู นักวิชาการคอมพิวเตอร เขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงและ

นําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ในการชี้แจงจดหมายบันทึกของ สตง. ใหผู ท่ีเก่ียวของชี้แจงวาไดดําเนินการตาม

เจตนาและความเขาใจท่ีกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงินคาสอนและคา

สอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ๒. ในการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐ ใหผูเก่ียวของ

ตรวจสอบการดําเนินการและการเบิกจายให เปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ท่ี มี 

การตรวจพบวาไมเปนไปตามระเบียบและมีการเรียกเงินคืนใหเปนความรับผิดชอบของผูเบิก 

  ๓. ใหดําเนินการยกรางระเบียบวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนใหม โดยใหพิจารณา  

   (๑) ควรกําหนดการดําเนินการเบกิจายคาตอบแทนหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา  

   (๒) ใหนับผูลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีจํานวนไมนอยกวา ๒๕ คน ระดับ

ปริญญาโท จํานวนไมนอยกวา ๑๐ คน และปริญญาเอกจํานวนไมนอยกวา ๕ คน   

   (๓) กําหนดรายละเอียดใหเปนไปและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  

   (๔) ผูสอนในสาขาวิชาตองมีชั่วโมงสอนตอสัปดาหคนละไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง  

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการเบิกจายคาสอนเกินภาระงานตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๒ แนวปฏิ บัติ ในการกําหนดจํานวนวันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการกําหนดจํานวนวันการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

มติ กบม. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการกําหนดจํานวนวันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 
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 ๗ 

 ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกสัดสวนผลประโยชนท่ีไดรับหลังหักคาใชจาย โดยกําหนดใหจัดสรรใหผูสราง

สรรคทรัพยสินทางปญญารอยละ ๖๐ จัดสรรใหมหาวิทยาลัย รอยละ ๒๐ จัดสรรใหหนวยงานระดับคณะ 

รอยละ ๑๐ และจัดสรรใหกองทุนวิจัย รอยละ ๑๐  

  ๒. ขอ ๑๓ ใหปรับแกขอความจาก “ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้” เปน “ให

อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจ

วินิจฉัยชี้ขาด” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา  

  พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการยกราง 

  กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการยกรางตอไป 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการสงเสริมความโปรงใสใน

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการสงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑    

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการสงเสริมความโปรงใส 

  ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 ๕.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและ

ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑    

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจ 

  และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ... ตามเสนอ 
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๘ 

๕.๖ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม 

 ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม โดยขอใหคณะท่ีจะมีการพัฒนาหลักสูตรใหมนําเสนอรายละเอียด

หลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะ และคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรใหมตอไป    

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหมตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๔/๒๕๖๑ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๑  วันท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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