
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจนหิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม  

๑.    ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานภุาพ 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.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

๑๕. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  อาจารยทพิรัตน ติฆะปญญา ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการและเลขานกุาร 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูชวยเลขานุการ 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธาน 

การประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แจงจํานวนนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ขณะนี้มีผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจํานวน ๒,๖๓๗ คน แตเปนผูสมัครสาขา 

ครุศาสตรจํานวน ๑,๕๖๐ คน ดังนั้นหลังจากประกาศผลสอบมหาวิทยาลัยจะเชิญประชุมผูเกี่ยวของ 

เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการรับนักศึกษาในสาขาอื่น รวมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธเพื่อแนะแนวการเรียนตอ 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดการหลักสูตรและสาขาวิชา 

  ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มต ิกบม.     รับทราบ 
 

 ๑.๓  การเตรียมการฝกซอมบัณฑิตเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

   มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการฝกซอมบัณฑิตเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ และจัดพิธีซอมใหญในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุม

จันทนผา โดยขอใหผูบริหารทุกทานมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมดังกลาว และกําหนดรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรจริงในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเรงรัดการใชงบประมาณประจําป ๒๕๕๕ 

  ขอใหหัวหนาหนวยงานเรงรัดและตรวจสอบการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหเปนไปตามแผน รวมทั้งติดตาม และตรวจสอบการยืมเงินทดรองจายและการคืนเงินยืมให

เปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยเครงครัด 

มติ กบม.  รับทราบ 

 

 ๑.๕ ปญหาผลการเรียนของนักศึกษา 

  ขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณบดีทุกคณะแจงใหที่อาจารยที่ปรึกษาได

ตรวจสอบและดูแลผลการเรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

มติ กบม.  รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๖ การดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  เนื่องจากอาจารยปริตต สายสี อาจารยประจําสังกัดคณะครุศาสตร ไดลาออกจาก

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ทําใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนจาก 

คณะครุศาสตรวางลง เพื่อใหการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปตามความ

ขอ ๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๙ ประธานขอใหคณบดีทั้ง ๖ คน เลือกตัวแทนจํานวน ๓ คน เพื่อเปนกรรมการดําเนินการเลือก

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (แทนตําแหนงที่วาง) โดยเมื่อดําเนินการเลือกแลวใหแจงชื่อให 

ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

เพื่อนําเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งตอไป 

มติ กบม.  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  

๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๖ 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดรับรองรายงานการประชุม 

โดยมีการแกไขขอความในระเบียบวาระที่ ๔.๕ คําวา “ครุสภา” เปน “คุรุสภา” จํานวน ๓ แหง 

มติ กบม.   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  

  โดยใหมกีารแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง ชื่อภาษาจีนของคณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 

  รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบถึงประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง ช่ือภาษาจีนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๔

 ๔.๒ ปฏิทินประจําเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการ

จัดการ 

  รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหที่ประชุม

ทราบถึงปฏิทินประจําเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะวิทยาการจัดการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 ๔.๓ ตารางแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแจงใหที่

ประชุมทราบถึงตารางแผนการปฏิบัติงานประจําเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๕ ของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ สรุปจํานวนผูเขาอบรมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง 

สรุปจํานวนผูเขาอบรมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและ 

เลื่อนวิทยฐานะ จํานวน ๔ รุน มีผูเขารับการอบรมจํานวน ๕๐๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ  
 

 ๔.๕ การประกวดขบวนแหปใหมเมือง ประจําป ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ กองพัฒนานักศึกษาและสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดเขา

รวมประกวดขบวนแหปใหมเมือง ประจําป ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลชนะอันดับที่ ๓ ไดรับเงิน

รางวัลจํานวน ๒๔,๐๐๐ บาท 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๕

 ๔.๖ รายงานจํานวนผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จําแนกตามอันดับ

การสมัคร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  

  ผูชวยศาสตราจารยสมชยั โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

จํานวนผูสมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จําแนกตามอันดับการสมัคร ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๖๓๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ กําหนดการจัดงานพิธีดําหัวผูวาราชการจังหวัดลําปาง  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง

กําหนดการจัดงานพิธีดําหัวผูวาราชการจังหวัดลําปาง เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๕ 

ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑   

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ตรวจสอบเลขขอที่อางถึงใหถูกตอง 

  ๒. ขอ ๙(ก)(๑) บรรทัดที่ ๒ ใหตัดขอความ “เวนแตกรณีที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ

ของแตละสาขาวิชา” ออก 

  ๓. ขอ ๑๐ ให ตัดขอความ (ก) ออก และ ใหตัดขอความ (ข)(๑)-(๔) ออก 

  ๔. ขอ ๑๑(๑) บรรทัดที่ ๒ ใหตัดคําวา “ปกติ” ออก และบรรทัดที่ ๓ ใหตัดขอความ 

“(ตอเนื่อง)” ออก 

  ๕. ขอ ๒๐(๒) บรรทัดที่ ๒ ใหตัดขอความ “ระดับของ” ออก  

  ๖. ตรวจสอบขอความใหสอดคลองและถูกตอง 

  ๗. ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... ประกอบดวย 

   (๑) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ เปนประธาน 

   (๒) ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนกรรมการ 

   (๓) อาจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๖

   (๔) ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ 

   (๕) ผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี  เปนกรรมการ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปรับแกไข (ราง) ขอบังคับ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... ประกอบดวย 

 (๑) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ เปนประธาน 

 (๒) ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนกรรมการ 

 (๓) อาจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

 (๔) ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ 

 (๕) ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมดี  เปนกรรมการ 
 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถ

พิเศษ พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมี

ความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอแนะใหมีการตรวจสอบขอความใหถูกตองและ

สอดคลองและใหมีการปรับเพิ่มหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง วชพ.๔ และใหแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการเพื่อปรับแกไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมีความรู

ความสามารถพิเศษ พ.ศ. ...  ประกอบดวย 

  (๑) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ เปนประธาน 

  (๒) รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย เปนกรรมการ 

  (๓) ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย เปนกรรมการ 

  (๔) รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน เปนกรรมการ 

  (๕) ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา  เปนกรรมการ 

มติ กบม. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปรับแกไข (ราง) ระเบียบ 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. ...  

  ประกอบดวย 

 (๑) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ เปนประธาน 

 (๒) รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย เปนกรรมการ 

 (๓) ผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย เปนกรรมการ 

 (๔) รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน เปนกรรมการ 

 (๕) ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา  เปนกรรมการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๗

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่ 

๕/๒๕๕๕ 

  นายปรีชา  ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงที่ประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๖.๒ ประเด็นเสนอเพ่ือขอทบทวนและหารือ 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอใหที่ประชุมพจิารณา

ทบทวนและหารือ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ทุนสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและสาขาสังคมศาสตร 

  ๒. เกณฑภาระงานของอาจารย กรณีภาระงานสอน และผลงานวิชาการ 

  ๓. แนวปฏิบัติในการสงเกรด 

  ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยกองทุนของหนวยงาน 

  ประธานไดชี้แจงและนําเสนอในแตละประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ทุนสําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและสาขาสังคมศาสตร ประธานมอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบรายละเอียดและจํานวนทุนและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

  ๒. เกณฑภาระงานของอาจารย กรณีการสอน และผลงานวิชาการ ประธานมอบ 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาทบทวนตามประเด็นปญหาที่เกิดจากการดําเนินการตามประกาศ 

  ๓. แนวปฏิบัติในการสงเกรด ประธานไดชี้แจงวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดและ

ปรับแกแบบฟอรมการสงเกรดเรียบรอยแลว   

  ๔. ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยกองทุนของหนวยงาน ประธานไดชี้แจงวาขณะนี้

มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการปรับแกไข (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดตั้ง

กองทุนของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยแลวในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

มติ กบม. รับทราบ 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๘

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น.    

 

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  

 ผูบันทึกการประชุม/พิมพ 

 

 

 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  

 ผูอํานวยการกองกลาง  

  

 

  

 (นายปรีชา  ไชยโย) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 ผูตรวจรายงานการประชุม 


