รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงแรมเวียงอินทร ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดเชียงราย
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ
๓. อาจารยเทวฤทธิ์
๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย
๕. นายเฉลิมพล
๖. นายแสงชัย
๗. รองศาสตราจารยสนม
๘. นายชนรรค
๙. รองศาสตราจารยสุรชัย
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช
๑๑. นายประเสริฐ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
๑๕. อาจารยปริตต
๑๖. อาจารยสุเทพ
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ

เมืองแกว
สายธนู
วิญญา
วัฒนานิกร
ประทีปะวณิช
เอกพัฒนพาณิชย
ครุฑเมือง
พุทธมิลินประทีป
ขวัญเมือง
วงศหลา
ตันสกุล
สมุทธารักษ
สุขสมบูรณ
คําใจหนัก
สายสี
ทองคํา
อินตะวงศา
พัฒนิบูลย
สิทธิสรวง

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ)
๑. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
๒. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
๓. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
๔. นายสมเกียรติ
อัญชนา
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว

ไชยโย
ปดเปา

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒
๓.
๔.
๕.

อาจารยกมลวรรณ
วาที่รอยตรีณัฐพัชร
นางสาวสุปราณี

ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม
๓. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท
๕. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา
๖. อาจารยดวงใจ

เหลมตระกูล
ลางคุลเสน
หวลอารมณ
ฐิติยาปราโมทย
ดํารงวัฒนกูล
พุทธวงศ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูนําเสนอหลักสูตร
๑. ผูชวยศาสตราจารยธนกร
๒. ผูชวยศาสตราจารยนภาวรรณ
๓. อาจารยณัฐฌา
๔. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร

สิริสุคันธา
เนตรประดิษฐ
เหลากุลดิลก
มีสําลี

อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ตามที่ ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่ อวัน ที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
นั้น
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ านวน ๑๖ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุม ตั้งแตห น า ๑-๑๖ ซึ่งฝ ายเลขานุ การ
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓
ส งข อแก ไขให ฝ ายเลขานุ การภายในวั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากพน กําหนดวัน ดั งกลาวให ถือวา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๐
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิ ท ธิ ส รวง รองอธิก ารบดี เลขานุ ก ารสภามหาวิท ยาลั ย
ได แ จ งให ท่ี ป ระชุ ม ทราบว า จากมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ลํ าปางในการประชุ มครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ มของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ค.) (แทนตําแหน งที่ วาง) โดยสื บเนื่ องจากสํานักนายกรัฐ มนตรีได มีป ระกาศ เรื่อง แต งตั้ งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณบดีคนใหมแทนชุดเดิมที่หมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ค.) ในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและคณบดีวางลง เพื่อใหองคประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) เปนไป ตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ลําปาง วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
เพื่ อให ได ม าซึ่ งกรรมการในองค ป ระกอบของคณบดี เรี ย บร อยแล ว รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ในการนี้ จึงขอเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เลือกกันเองเพื่อเป น
กรรมการดังกลาว จํานวน ๒ คน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔
กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได ดํ าเนิ น การเลื อ กกั น เองเพื่ อ ให ได ม าซึ่ ง
กรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกรองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง และผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช
วงศ ห ล า เป น กรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.ค.) ในองค ป ระกอบของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.)
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
เปนกรรมการ
กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
เปนกรรมการ
กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ
๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
เปนกรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮั่นยะลา
เปนกรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๑๘/
๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซึ่งไดหมดวาระ
ลงในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงทําใหตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
วางลง ๔ ตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการในองคประกอบของรองอธิการบดี
และคณบดีเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑
ในการนี้ จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการดังกลาว
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิ ช เปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
เปนกรรมการ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕
๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
เปนกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
๕. อาจารยปรารถนา
โกวิทยางกูร เปนกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง
เปนกรรมการและเลขานุการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิ เศษและ
คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
ผู ช ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร กรรมการ
สภามหาวิ ทยาลั ยจากผูดํารงตําแหนงบริห าร ไดเสนอใหที่ป ระชุมพิจ ารณา (ราง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
ที่ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาและได ให ข อสั งเกตว าในการปรับ อั ตราค าสอนพิ เศษและ
คาสอนเกินภาระงานขอใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงรายได และจํานวนนักศึกษา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ...
ผู ช ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริห าร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบั งคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ... ตามเสนอ
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๖
๕.๕ พิ จารณาให ขอเสนอแนะในการแกไขขอบังคับมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ว าดวย
การใหปริญญากิตติมศักดิ์
ผู ช ว ยศาสตราจารย กิ ต ติ ศั ก ดิ์ สมุ ท ธารั ก ษ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร กรรมการ
สภามหาวิท ยาลั ยจากผู ดํารงตํ าแหน งบริห าร ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จ ารณาให ขอเสนอแนะในการแก ไข
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการให ปริญญากิตติมศั กดิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ผู มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ ได แ ก อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษยเกา คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
๒. อธิ ก ารบดี ร วบรวมรายชื่ อ และนํ าส งคณะกรรมการประจํ า คณะที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
สาขาวิชาที่จะใหปริญญากิตติมศักดิ์
๓. ใหมีคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์มีหนาที่กลั่นกรองและพิจารณาใหความเห็น
เกี่ยวกับคุณสมบัติและความเหมาะสม
๔. ใหการดําเนินการทุกขั้นตอนเปนความลับ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบขอเสนอแนะในการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย
การใหปริญญากิตติมศักดิ์ ตามขอแสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเนื่องจาก
ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะครุศาสตรคนใหมแทนคนเดิมที่หมดวาระ จึงทําใหการดํารง
ตํ าแหน ง กรรมการประจํ า คณะครุ ศ าสตร ในองค ป ระกอบของคณบดี และรองคณบดี ว างลง เพื่ อ ให
องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปางเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อให
ไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนง
ที่วาง) ประกอบดวย
๑. คณบดีคณะครุศาสตร
เปนประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว
เปนกรรมการ
รองคณบดี
๓. อาจารยสุจิตรา
ปนดี
เปนกรรมการ
รองคณบดี
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๗
๕.๗ การแต งตั้ งกรรมการประจํา คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร (แทนตํ าแหน ง
ที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง
ที่วาง) โดยสื บเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัยได มีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร
คนใหม แ ทนคนเดิ ม ที่ ห มดวาระ จึ ง ทํ า ให ก ารดํ า รงตํ า แหน งกรรมการประจํ าคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตรในองค ประกอบของคณบดี และรองคณบดีวางลง เพื่ อให องคป ระกอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนิน การเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข
๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน
เปนกรรมการ
รองคณบดี
๓. อาจารยอัคจร
แมะบาน
เปนกรรมการ
รองคณบดี
๕.๘ การแตงตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต งตั้ งกรรมการประจํ าสํานักศิ ล ปะและวัฒ นธรรม (แทนตําแหน งที่ วาง)
โดยสื บ เนื่ อ งจากที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
คนใหมแทนคนเดิมที่หมดวาระ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใน
องคป ระกอบของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และคณาจารยป ระจําวางลง เพื่ อให องคป ระกอบของ
คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางเป น ไปตามข อ บั งคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปางว า ด ว ยคณะกรรมการประจํ าส ว นราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิ ท ยาลั ย ได
ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการประจํ าสํ านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (แทนตํ าแหน งที่ วาง) รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑
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๘
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทน
ตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนประธานกรรมการ
๒. อาจารยปย ะ
วัตถพาณิชย
เปนกรรมการ
รองผูอํานวยการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน
พัฒนิบูลย
เปนกรรมการ
รองผูอํานวยการ
๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
เปนกรรมการ
คณาจารยประจํา
๕.๙ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรการจั ดการมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการ หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ได ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ มให ผู ช ว ยศาสตราจารย ธ นกร สิ ริ สุ คั น ธา และ
ผูชวยศาสตราจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิ ริสุคัน ธา และคณะ ไดนํ าเสนอรายละเอียดของหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับปรุงรายวิชาใหเนนรายวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
๒. ปรับรายวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรใหอยูในหมวดวิชาบังคับ
๓. ปรับงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา
๔. ผลงานทางวิชาการของอาจารยป ระจําหลักสู ตรตองเป น ไปตามเกณฑ มาตรฐาน
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๕. ขอให ม หาวิ ท ยาลัย ทํ าหนั งสือ สอบถามสํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๙
๕.๑๐ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาให ความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญ าตที่ประชุมใหอาจารย ณั ฐ ฌา
เหลากุลดิลก อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ
อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ที่ ป ระชุ มพิ จารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหกําหนดรายวิชาฝกปฏิบัติงานใหชัดเจน
๒. ปรับงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๑ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยสังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยจําเนี ยร มีสํ าลี ไดนํ าเสนอรายละเอีย ดของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ระบุเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจน
๒. บางรายวิชาควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการตลาด
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๑๐
๕.๑๒ ขอความเห็ นชอบหลั กสูตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ได ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให ผู ช ว ยศาสตราจารย พ งศธร คํ า ใจหนั ก คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ
ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรี หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ให ที่ประชุ มพิ จารณา รายละเอี ย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑
ที่ ป ระชุ มรวมกั น พิ จ ารณาและมีขอเสนอแนะให ป รับ งบประมาณรายรับ -รายจายให
สอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๑๓ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๑-๒
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ รองอธิก ารบดีฝ ายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํ ารงตําแหน งบริห าร ไดเสนอให ที่ป ระชุมพิ จารณารายงาน
การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําไตรมาสที่ ๑-๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการรายงานการเบิกจายงบประมาณ
ในรายไตรมาสต อไปในกิ จ กรรม โครงการหรือรายการใดที่เบิ กจายไมเปน ไปตามแผนปฏิบัติงานขอให
มหาวิ ท ยาลั ย สรุ ป เหตุ ผ ล ป ญ หา อุ ป สรรค และรายงานแผนงานและแผนการใช จ า ยเงิ น ประกอบ
การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานดวย
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๑-๒ ตามเสนอ และ
ในการรายงานการเบิกจายงบประมาณในรายไตรมาสตอไปขอใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
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๑๑
๕.๑๔ ขอความเห็นชอบและอนุ มัติ งบประมาณจากกองทุ นพั ฒนามหาวิทยาลั ยเพื่อสมทบ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค ๕ ชั้นพรอมติดตั้ง
ผู ช ว ยศาสตราจารย น พนั น ท สุ ข สมบู ร ณ รองอธิก ารบดีฝ ายแผนและพั ฒ นาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให
ความเห็ นชอบและอนุ มั ติ งบประมาณจากกองทุ นพั ฒ นามหาวิทยาลั ยเพื่ อสมทบโครงการจัดซื้อครุ ภั ณ ฑ
ประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค ๕ ชั้นพรอมติดตั้ง เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๕,๔๔๕
บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๔.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบจํานวน ราคา
ตอหนวย คุณลักษณะ และราคากลางของครุภัณฑใหมีความสอดคลองกัน และในการคํานวณคา Factor F
ใหคํานวณเฉพาะสิ่งกอสราง หากเปนครุภัณฑไมตองคํานวณคา Factor F
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสมทบ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค
๕ ชั้นพรอมติดตั้ง เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๕,๔๔๕ บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุม
๕.๑๕ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๖ คน ดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๕๑ คน
สาขาวิชาศิปลศาสตร
จํานวน ๓๒ คน
สาขาวิชาครุศาสตร
จํานวน ๔๓ คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน ๓๘ คน
สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน ๒๒ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๕๙ จํานวน ๑๘๖ คน ตามเสนอ
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๑๒
๕.๑๖ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุ มพิ จารณาอนุ มัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํ ารงตํ าแหน งทางวิชาการ จํ านวน
๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑๖.๑
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๙
๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพรอนันต บุญกอน ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสมฤทธิ์ จันขันธ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สาขาวิชานิติศาสตร ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
อาจารยพรอนันต บุญกอน และอาจารยสมฤทธิ์ จันขันธ และใหแจง ก.พ.อ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ
๕.๑๗ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง)
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการประจํ า คณะวิ ท ยาการจั ด การ (แทนตํ า แหน ง ที่ ว า ง)
โดยสื บเนื่ องจากที่ส ภามหาวิทยาลัยได มีคําสั่งแต งตั้ งคณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหมแทนคนเดิมที่
หมดวาระ จึงทําให การดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการในองคป ระกอบของคณบดี
รองคณบดี และคณาจารยป ระจําวางลง เพื่ อให องคป ระกอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการ
ประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย
๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เปนประธานกรรมการ
๒. อาจารยนุสรา
แสงอราม
เปนกรรมการ
รองคณบดี
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๑๓
๓. อาจารยณัฐวุฒิ
รองคณบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยธนกร
คณาจารยประจํา

ปญญา

เปนกรรมการ

สิริสุคันธา

เปนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม
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