
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวฒัน พัฒนพงษ รองอธิการบดฝีายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๔.   รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา รองประธานกรรมการ 

๕.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ รองอธิการบดฝีายกจิการ รองประธานกรรมการ 

   สภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดฝีายวิจัยและกิจการพเิศษ รองประธานกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา รองประธานกรรมการ 

๘. อาจารยวิไลลักษณ จั่นวงษ ผูชวยอธิการบดีดานสทิธิประโยชน กรรมการ 

๙. อาจารยวิยดา เหลมตระกลู ผูชวยอธิการบดีดานพฒันาหลักสูตร กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกลุชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  อาจารยฐิตมิา โรจนไพฑรูย ผูแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  อาจารยรวิภา ยงประยูร ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แจงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

  ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดมีกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญ แจงใหที่

ประชุมทราบ ดังนี้ 

- การประกาศผลสอบนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือก ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ 

- จัดสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

- จัดบริการตรวจสุขภาพใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมชั้น ๑ อาคาร

โอฬารโรจนหิรัญ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและรณรงคสนับสนุนสงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  วันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะระดมบุคลากรและ

นักศึกษาเพื่อประกาศตนตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยจัดใหมีกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เพื่อถวาย

พระพรชัยมงคลและรณรงคสนับสนุนสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ดังนั้นขอใหคณบดทีุกคณะประชาสัมพันธใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษารวมกิจกรรมดังกลาว 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓  กิจกรรมการอบรมเขาคายคุณธรรมนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

   ขอความรวมมือคณบดีทุกคณะ สงอาจารยเขารวมกิจกรรมเขาคายคุณธรรม             

นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๕ ระหวางวันที่ ๒๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด ๖ รุน            

โดยจะจัดใหมีการอบรมรุนละ ๒ วัน ๑ คืน 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ เรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ขอใหผูบริหารหนวยงานเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ใหเปนไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเครงครัด 

มติ กบม.  รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๕ การเรงปรับอัตรากําลังบุคลากรเพื่อใหเขาสูมาตรฐาน 

  ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับอัตรากําลังบุคลากรเพื่อใหเขาสูมาตรฐานและ

ตรงตามคุณวุฒเิพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

มติ กบม.  รับทราบ 

 ๑.๖ การรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

  ขอใหทุกคณะมีสวนรวมรณรงคการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย  ในเรื่อง

การสวมใสหมวกนิรภัย การดูแลทรัพยสิน และอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 

มติ กบม.  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยไมมีการแกไข 

มติ กบม.   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ การจัดทํา MOU กับ ATPAC คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงการจัดทํ า  MOU กับ ATPAC คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี                              

รองศาสตราจารยรวี ลงกานี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูประสานงาน 

ATPAC ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการดําเนินการรวมกับสมาคม

นักวิชาการไทยในประเทศอเมริกาและแคนนาดา โดยจะจัดใหมีการประชุมกลุมเครือขายและประชุม                

เชิงปฏิบัติการในระหวางวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถทํางานวิจัยเชิง

วิชาการที่มีคุณภาพระดับสากลและตีพิมพผลงานในวารสารได มีการแบงผูรวมกิจกรรมเปน ๔ กลุม ดังนี ้



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๔

  ๑. ผูที่มีบทความแลว และตองการนําบทความไปปรับปรุงหรือแปลเรียบเรียงเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ

  ๒. ผูที่มีขอเสนอโครงการและตองการทักษะความรูการวิเคราะหและแปลผลงานวิจัย 

  ๓. ผูที่มีขอเสนอโครงการแตตองการทักษะความรู 

  ๔. ผูที่เขารวมโครงการเปนครั้งแรกและยังไมมีขอเสนอโครงการ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานผลการลงนามความรวมมือทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

กับโรงเรียนมัธยมเชิงการทองเที่ยวนครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดลงนามความรวมมือทางการศึกษากับ

โรงเรียนมัธยมเชิงการทองเที่ยวนครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยจะให

คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 ๔.๓ รายงานผลการประชุมความรวมมือทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

กับวิทยาลัยตํารวจยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมความรวมมือทางการศึกษา

กับวิทยาลัยตํารวจยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดทําหลักสูตรระยะสั้นไทยศึกษาใช

ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนประมาณ ๖ เดือน โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเนนเรื่องภาษาไทย 

วัฒนธรรมไทย และขอกฎหมายไทยในเชิงพาณิชย  

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ จํานวนนักศึกษานานาชาติประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ และจํานวนนักศึกษาป ๑ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ ไดแจง

ใหที่ประชุมทราบวาในปการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษานานาชาติทั้งหมดจํานวน ๒๐๗ คน และ

นักศึกษาช้ันปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๓๖ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๕

 ๔.๕ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕  

สิ้นไตรมาสที่ ๒ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจงให 

ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๖ การอบรมพัฒนาขาราชการครู (เลื่อนวิทยฐานะ)  

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง 

การอบรมพัฒนาขาราชการครู (เลื่อนวิทยฐานะ) รุนที่ ๑-๕ ระหวางวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๕ โดยมีผูผานการอบรมจํานวน ๗๑๑ คน จาก ๒๐ หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชมุหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ การปฐมนิเทศผูปกครองและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม สาขาครุศาสตร ประจํา            

ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครุศาสตรจะจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ โดยไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม ๒ ชวง ดังนี้ ชวงเชาเปนการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาครุศาสตร

ทั้งหมด และชวงบายเปนการประชุมผูปกครองเฉพาะนักศึกษาคณะครุศาสตร 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ กิจกรรมไหวคร ูนักศึกษาสาขาครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะครุศาสตรจะจัดใหมีกิจกรรมการไหวของนักศึกษาสาขาครุศาสตร

ทั้งหมด   

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ การจัดตั้งเครือขายประกันคุณภาพระหวางคณะ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวาในปที่ผานมาคณะวิทยาการจัดการไดจัดตั้งเครือขายประกันคุณภาพระหวางคณะภายใน



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๖

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการพัฒนาการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา และขณะนี้คณะวิทยาการจัดการไดมี

การจัดตั้งเครือขายประกันคณุภาพระหวางมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทํารวมกับวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๑๐ โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบวาคณะวิทยาการจัดการไดจัดโครงการใหนักศึกษาหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ศึกษาดูงานและ Workshop: English Business Research for Ph.D. Program ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

มติ กบม. รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) การปรับโครงสรางการบริหารงานวิชาการเปนภาควิชา  

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม

พิจารณา (ราง) การปรับโครงสรางการบริหารงานวิชาการเปนภาควิชา ดังนี้ 

  ๑. คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ภาควิชา

วิทยาศาสตรพื้นฐาน และภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

  ๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย ภาควิชาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาสังคมศาสตร ภาควิชากฎหมายและบริหารรัฐกิจ และภาควิชาศิลปะศาสตร 

  ๓. คณะครุศาสตร ประกอบดวย ภาควิชาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู  และภาควิชา

พื้นฐานการศึกษาและเทคนิคทางการศึกษา 

  ๔. คณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ ภาค

วิชาการบัญชีและเศรษฐศาสตร ภาควิชานิเทศศาสตรและอุตสาหกรรมทองเที่ยว และภาควิชาสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

  ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย ภาควิชาการวัดและควบคุม ภาควิชา

อุตสาหกรรมการผลิตและซอฟตแวร และภาควิชาโยธาและวัสดุศาสตร 

  ๖. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย ภาควิชาพืชกรรมและสัตวบาล และ

ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและเสนอแนะ ดังนี ้

  ๑. ขอใหมีการแยกระหวางการบริหารจัดการและการบริหารวิชาการใหชัดเจน 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๗

  ๒. ขอใหมีการปรับแกระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งหมด 

  ๓. ขอใหตรวจสอบความสอดคลองของสาขาวิชาภายในภาควิชาทั้งในเรื่องของ

ทรัพยากรบุคคล สถานที่ และวัสดุครุภัณฑ 

  ๔. ขอใหมีการหารือกับคณะครุศาสตรเกี่ยวกับจํานวนภาควิชาและการรวมสาขาวิชา 

มติ กบม. เห็นชอบและมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการปรับแก (ราง) การปรับโครงสราง 

  การบริหารงานวิชาการเปนภาควิชา ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม กอนนําเสนอ 

  สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 

 ๕.๒ หลักเกณฑการคัดเลือกอาจารยประจําตามสัญญาเพื่อปรับเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

หลักเกณฑการคดัเลือกอาจารยประจําตามสัญญาเพื่อปรับเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขใหม ดังนี ้

  ๑. คะแนนผลการสรางสรรคงานวิจัยและผลงานวิชาการ  ๔๐ คะแนน 

  ๒. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๔  ๒๐ คะแนน 

  ๓. คะแนนผลการประเมินการสอนของนักศึกษา ๒ ภาคเรียนสุดทาย  ๑๐ คะแนน 

  ๔. คะแนนผลการปฏิบัติงานจากคณะ  ๑๕ คะแนน 

  ๕. คะแนนผลการประเมินคุณภาพลักษณะของบุคคลในการปฏิบัติ งานจาก                   

รองอธิการบดี  ๑๕ คะแนน  

มติ กบม. เห็นชอบใหมีการปรับแกหลักเกณฑการคัดเลือกอาจารยประจําตามสัญญาเพื่อปรับเปน 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามขอเสนอแนะ 

  ของที่ประชุม 
 

 ๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๖(๓) ใหเพิ่ม (ง)  

  ๒. ตัดขอ ๙ ออก 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๘

  ๓. ปรับเกณฑภาระงานขอ ๑๕ ยอหนาที่ ๒ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดเกณฑภาระงานของคณาจารยและผูบริหาร 

  ๔. ขอ ๒๑ วรรคสอง บรรทัดที่ ๒ ใหตัดคําวา “สายวิชาการ” ออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของ 

  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 

๖/๒๕๕๕ 

  นายปรีชา  ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๒.๓๕ น.    
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