
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน-หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู&มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย%เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
   ปฏิบัติหน+าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒ ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๓. อาจารย%แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๔. รองศาสตราจารย%สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๕.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย%     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย%ไพบูลย% วิวัฒน%วงศ%วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย%สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๑๐.  ผู+ช/วยศาสตราจารย%สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๑.  รองศาสตราจารย%นันทะ บุตรน+อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๒.  ผู+ช/วยศาสตราจารย%สุวรรณี จันทร%ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๓.  ผู+ช/วยศาสตราจารย%นพนันท% สุขสมบูรณ% กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๔. อาจารย%เอกรัฐ อินตBะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
๑๕. อาจารย%ภานุวัฒน% ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
๑๖. อาจารย%ปCยะ วัตถพาณิชย% กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
๑๗. อาจารย%วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
๑๘.  ผู+ช/วยศาสตราจารย%กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ% เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู&ไม3มาประชุม (มีภารกิจจําเป5น) 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก+ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๓. นายชนรรค%   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย%สุเทพ สวนใต+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู+ช/วยศาสตราจารย%เรืองเดช วงศ%หล+า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ผู&ปฏิบัติหน&าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู+ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู+ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปHดเปา  ผู+ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู+ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ศาสตราจารย%เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน+าท่ีประธาน
การประชุมแทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล/าวเปCดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ&งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู3หัว ครั้งท่ี ๘ 

  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางร/วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู/หัว ครั้งท่ี ๘ ในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางร/วมกับ
องค%กรทุกภาคส/วนในจังหวัดลําปางได+จัดข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู/หัว  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได+มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน%หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝMายเลขานุการ ได+จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร+อยแล+ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๑ หน+า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต/หน+า ๑-๑๑ ซ่ึงฝMายเลขานุการ 
ได+ดําเนินการจัดส/งหนังสือเพ่ือให+กรรมการสภามหาวิทยาลัยได+รับรองรายงานการประชุมดังกล/าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยกําหนดให+กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส/งข+อแก+ไขให+ฝMายเลขานุการภายในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หากพ+นกําหนดวัน
ดังกล/าวให+ถือว/ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม/มีการแก+ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  
    โดยไม3มีการแก&ไข 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๓

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม/มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ผู+ช/วยศาสตราจารย%กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ% รองอธิการบดีฝMายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว/าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน%หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝMายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางได+สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต3งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร- 
  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร% ประกอบด+วย 
  ๑. ผู+ช/วยศาสตราจารย%ปรีชา โพธิ์แพง คณบดี เปOนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย%หฤทัย ไทยสุชาติ รองคณบดี เปOนกรรมการ 
  ๓. อาจารย%เยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดี เปOนกรรมการ 
  ๔. อาจารย%ถิรนันท% สอนแก+ว คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๕. อาจารย%พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๖. อาจารย%อรพิณ จารุสิริรังษี คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารย%เอกรัฐ บุญเชียง ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๘. รองศาสตราจารย%ณรงค% ณ เชียงใหม/ ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๙. รองศาสตราจารย%จินันทนา จอมดวง ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน+าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร%  เปOนเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร- ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช3วยศาสตราจารย-ปรีชา โพธิ์แพง คณบดี เป5นประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย-หฤทัย ไทยสุชาติ รองคณบดี เป5นกรรมการ 
  ๓. อาจารย-เยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดี เป5นกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  ๔. อาจารย-ถิรนันท- สอนแก&ว คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๕. อาจารย-พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๖. อาจารย-อรพิณ จารุสิริรังษี คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารย-เอกรัฐ บุญเชียง ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๘. รองศาสตราจารย-ณรงค- ณ เชียงใหม3 ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๙. รองศาสตราจารย-จินันทนา จอมดวง ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร-  เป5นเลขานุการ 
 

 ๕.๒ การแต3งตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประกอบด+วย 
  ๑. ผู+ช/วยศาสตราจารย%สุวรรณี จันทร%ตา คณบดี เปOนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย%ศรัญญา วัฒนานนท% รองคณบดี เปOนกรรมการ 
  ๓. อาจารย%รัตนภัทร มะโนชัย รองคณบดี เปOนกรรมการ 
  ๔. อาจารย%เกษริน วะนะวิเชียร คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๕. อาจารย%พัชรี ปHญญานาค คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๖. อาจารย%จําเนียร วงษ%โม+ คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๗. ศาสตราจารย%ไพบูลย% วิวัฒน%วงศ%วนา ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๘. ผู+ช/วยศาสตราจารย%อภิชาติ ชิดบุรี ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๙. ผู+ช/วยศาสตราจารย%ธีรวัลย% ชาญฤทธิเสน ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน+าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปOนเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
  ในการนี้ ศาสตราจารย%ไพบูลย% วิวัฒน%วงศ%วนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
 ได+ขออนุญาตออกนอกห+องประชุมเนื่องจากเปOนผู+ถูกเสนอชื่อเปOนกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากผู+ทรงคุณวุฒิ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช3วยศาสตราจารย-สุวรรณี จันทร-ตา คณบดี เป5นประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย-ศรัญญา วัฒนานนท- รองคณบดี เป5นกรรมการ 
  ๓. อาจารย-รัตนภัทร มะโนชัย รองคณบดี เป5นกรรมการ 
  ๔. อาจารย-เกษริน วะนะวิเชียร คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๕. อาจารย-พัชรี ปKญญานาค คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๖. อาจารย-จําเนียร วงษ-โม& คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๗. ศาสตราจารย-ไพบูลย- วิวัฒน-วงศ-วนา ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
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  ๘. ผู&ช3วยศาสตราจารย-อภิชาติ ชิดบุรี ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๙. ผู&ช3วยศาสตราจารย-ธีรวัลย- ชาญฤทธิเสน ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป5นเลขานุการ 
 

 ๕.๓ การแต3งตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประกอบด+วย 
  ๑. ผู+ช/วยศาสตราจารย%พงษ%สวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดี เปOนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย%วิเชษฐ ยิ้มละมัย รองคณบดี เปOนกรรมการ 
  ๓. อาจารย%จักรกฤษณ% ฮ่ันยะลา รองคณบดี เปOนกรรมการ 
  ๔. อาจารย%เอกรัฐ อินตBะวงศา คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๕. ผู+ช/วยศาสตราจารย%ศรายุทธ มาลัย คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๖. ผู+ช/วยศาสตราจารย%กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ% คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารย%เอกรัฐ บุญเชียง ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๘. คุณมาลีราช ปาเต็ล ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๙. คุณกิติศักด์ิ สินวนาทรัพย% ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน+าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปOนเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช3วยศาสตราจารย-พงษ-สวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดี เป5นประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย-วิเชษฐ ย้ิมละมัย รองคณบดี เป5นกรรมการ 
  ๓. อาจารย-จักรกฤษณ- ฮ่ันยะลา รองคณบดี เป5นกรรมการ 
  ๔. อาจารย-เอกรัฐ อินตMะวงศา คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๕. ผู&ช3วยศาสตราจารย-ศรายุทธ มาลัย คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๖. ผู&ช3วยศาสตราจารย-กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ- คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารย-เอกรัฐ บุญเชียง ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๘. คุณมาลีราช ปาเต็ล ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๙. คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย- ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป5นเลขานุการ 
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 ๕.๔ การแต3งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด+วย 
  ๑. ผู+ช/วยศาสตราจารย%จรีรัตน% สุวรรณ% ผู+อํานวยการ เปOนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย%ดวงใจ พุทธวงศ% รองผู+อํานวยการ เปOนกรรมการ 
  ๓. อาจารย%ธนกร น+อยทองเล็ก รองผู+อํานวยการ เปOนกรรมการ 
  ๔. ผู+ช/วยศาสตราจารย%จําลอง คําบุญชู คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๕. อาจารย%วิไลลักษณ% จั่นวงษ% คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๖. รองศาสตราจารย%บุญฑวรรณ วิงวอน คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารย%อาวรณ% โอภาสพัฒนกิจ ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๘. รองศาสตราจารย%สุธีระ ประเสริฐสรรพ% ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๙. นายอนุรักษ% นภาวรรณ ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน+าสํานักงานผู+อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปOนเลขานุการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๒   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช3วยศาสตราจารย-จรีรัตน- สุวรรณ- ผู&อํานวยการ เป5นประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย-ดวงใจ พุทธวงศ- รองผู&อํานวยการ เป5นกรรมการ 
  ๓. อาจารย-ธนกร น&อยทองเล็ก รองผู&อํานวยการ เป5นกรรมการ 
  ๔. ผู&ช3วยศาสตราจารย-จําลอง คําบุญชู คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๕. อาจารย-วิไลลักษณ- จั่นวงษ- คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๖. รองศาสตราจารย-บุญฑวรรณ วิงวอน คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๗. รองศาสตราจารย-อาวรณ- โอภาสพัฒนกิจ ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๘. รองศาสตราจารย-สุธีระ ประเสริฐสรรพ- ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๙. นายอนุรักษ- นภาวรรณ ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน&าสํานักงานผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป5นเลขานุการ 
 

 ๕.๕ การแต3งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด+วย 
  ๑. ผู+ช/วยศาสตราจารย%นพนันท% สุขสมบูรณ% ผู+อํานวยการ เปOนประธานกรรมการ 
  ๒. ผู+ช/วยศาสตราจารย%ไพจิตร สุขสมบูรณ% รองผู+อํานวยการ เปOนกรรมการ 
  ๓. อาจารย%จิระประภา คําราช รองผู+อํานวยการ เปOนกรรมการ 
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  ๔. ผู+ช/วยศาสตราจารย%สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย% คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๕. อาจารย%วิไลลักษณ% จั่นวงษ% คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๖. อาจารย%ปราโมทย% พรหมขันธ% คณาจารย%ประจํา เปOนกรรมการ 
  ๗. อาจารย%ผุสดี นนท%คําจันทร% ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๘. ผู+ช/วยศาสตราจารย%รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๙. นายวิชัย ประทีปทิพย% ผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน+าสํานักงานผู+อํานวยการสํานักวิทยบริการ เปOนเลขานุการ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช3วยศาสตราจารย-นพนันท- สุขสมบูรณ- ผู&อํานวยการ เป5นประธานกรรมการ 
  ๒. ผู&ช3วยศาสตราจารย-ไพจิตร สุขสมบูรณ- รองผู&อํานวยการ เป5นกรรมการ 
  ๓. อาจารย-จิระประภา คําราช รองผู&อํานวยการ เป5นกรรมการ 
  ๔. ผู&ช3วยศาสตราจารย-สมชาย เย่ียงพฤกษาวัลย- คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๕. อาจารย-วิไลลักษณ- จั่นวงษ- คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๖. อาจารย-ปราโมทย- พรหมขันธ- คณาจารย-ประจํา เป5นกรรมการ 
  ๗. อาจารย-ผุสดี นนท-คําจันทร- ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๘. ผู&ช3วยศาสตราจารย-รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๙. นายวิชัย ประทีปทิพย- ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน&าสํานักงานผู&อํานวยการสํานักวิทยบริการ เป5นเลขานุการ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๕.๖ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหน3งท่ีว3าง) 

  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู+ทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) ประกอบด+วย 
  ๑. ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ เปOนประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
  ๒. อาจารย%แวอีเลียส บินโซดาโอะ เปOนกรรมการ 
   ประธานสภาคณาจารย%และข+าราชการ 
  ๓. รองศาสตราจารย%นันทะ บุตรน+อย เปOนกรรมการ 
   รองอธิการบดีฝMายวางแผนและพัฒนา 
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  ๔. อาจารย%วิยดา เหล/มตระกูล เปOนกรรมการ 
   คณบดีคณะครุศาสตร% 
  ๕. ผู+ช/วยศาสตราจารย%ธนวิทย% บุตรอุดม เปOนกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% 
  ๖. ผู+ช/วยศาสตราจารย%นพนันท% สุขสมบูรณ% เปOนกรรมการ 
   ผู+อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๗. ผู+ช/วยศาสตราจารย%จรีรัตน% สุวรรณ% เปOนกรรมการ 
    ผู+อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๘. อาจารย%เอกรัฐ อินตBะวงศา เปOนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
  ๙. อาจารย%วิเชษฐ ยิ้มละมัย เปOนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
  ๑๐. อาจารย%ภานุวัฒน% ชัยชนะ เปOนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
  ๑๑. อาจารย%ปCยะ วัตถพาณิชย% เปOนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย%ประจํา 
  ๑๒. อาจารย%ศิริพรรณ กาจกําแหง เปOนกรรมการ 
   คณาจารย%ประจําและข+าราชการท่ีไม/เปOนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๓. อาจารย%พงศธร คําใจหนัก เปOนกรรมการ 
   คณาจารย%ประจําและข+าราชการท่ีไม/เปOนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๔. ผู+ช/วยศาสตราจารย%กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ% เปOนกรรมการและเลขานุการ 
   รองอธิการบดีฝMายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
  ๑๕. นายปรีชา ไชยโย เปOนผู+ช/วยเลขานุการ 
   ผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ๑๖. นางก่ิงดาว ปHดเปา เปOนผู+ช/วยเลขานุการ 
   หัวหน+างานประชุมและพิธีการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ  
   (แทนตําแหน3งท่ีว3าง) ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช3วยศาสตราจารย-เล็ก แสงมีอานุภาพ เป5นประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
  ๒. อาจารย-แวอีเลียส บินโซดาโอะ เป5นกรรมการ 
   ประธานสภาคณาจารย-และข&าราชการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๙

  ๓. รองศาสตราจารย-นันทะ บุตรน&อย เป5นกรรมการ 
   รองอธิการบดีฝQายวางแผนและพัฒนา 
  ๔. อาจารย-วิยดา เหล3มตระกูล เป5นกรรมการ 
   คณบดีคณะครุศาสตร- 
  ๕. ผู&ช3วยศาสตราจารย-ธนวิทย- บุตรอุดม เป5นกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร-และสังคมศาสตร- 
  ๖. ผู&ช3วยศาสตราจารย-นพนันท- สุขสมบูรณ- เป5นกรรมการ 
   ผู&อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๗. ผู&ช3วยศาสตราจารย-จรีรัตน- สุวรรณ- เป5นกรรมการ 
    ผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๘. อาจารย-เอกรัฐ อินตMะวงศา เป5นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย-ประจํา 
  ๙. อาจารย-วิเชษฐ ย้ิมละมัย  เป5นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย-ประจํา 
  ๑๐. อาจารย-ภานุวัฒน- ชัยชนะ  เป5นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย-ประจํา 
  ๑๑. อาจารย-ปRยะ วัตถพาณิชย-  เป5นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย-ประจํา 
  ๑๒. อาจารย-ศิริพรรณ กาจกําแหง  เป5นกรรมการ 
   คณาจารย-ประจําและข&าราชการท่ีไม3เป5นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๓. อาจารย-พงศธร คําใจหนัก  เป5นกรรมการ 
   คณาจารย-ประจําและข&าราชการท่ีไม3เป5นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ๑๔. ผู&ช3วยศาสตราจารย-กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ-  เป5นกรรมการและเลขานุการ 
   รองอธิการบดีฝQายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
  ๑๕. นายปรีชา ไชยโย  เป5นผู&ช3วยเลขานุการ 
   ผู&อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ๑๖. นางก่ิงดาว ปKดเปา เป5นผู&ช3วยเลขานุการ 
   หัวหน&างานประชุมและพิธีการ 
 

 ๕.๗ การแต3งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ-และร&องทุกข-ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ก.อ.ม.) (แทนตําแหน3งท่ีว3าง) 

  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังประธานกรรมการอุทธรณ%และร+องทุกข%ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม. ) (แทนตําแหน/ง ท่ีว/าง) โดยสืบเนื่องจากนายกีรติ เชียงปวน กรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๑๐

สภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ ได+ขอลาออกจากตําแหน/ง จึงทําให+ตําแหน/งประธานกรรมการอุทธรณ%และ
ร+องทุกข%ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว/างลง ดังนั้นเพ่ือให+ได+ประธานกรรมการอุทธรณ%และร+องทุกข%ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) และเพ่ือให+เปOนไปตามข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ว/าด+วยการลงโทษ การอุทธรณ% และการร+องทุกข% การสั่งพักราชการหรือการสั่งให+ออกจากราชการไว+ก/อน 
พ.ศ.๒๕๕๖ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต/งต้ังประธานกรรมการอุทธรณ%และร+องทุกข%ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและเห็นชอบแต/งต้ังให+รองศาสตราจารย%สุรชัย ขวัญเมือง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนประธานกรรมการอุทธรณ%และร+องทุกข%ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.) (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งรองศาสตราจารย-สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นประธานกรรมการอุทธรณ-และร&องทุกข-ของมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.) (แทนตําแหน3งท่ีว3าง)  
 
 

 ๕.๘ การแต3งตั้งประธานกรรมการยกร3างกฎ ระเบียบ และข&อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน3งท่ีว3าง) 

  ผู+ช/วยศาสตราจารย%เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังประธานกรรมการยกร/างกฎ ระเบียบ และข+อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) โดยสืบเนื่องจากนายกีรติ เชียงปวน กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ ได+ขอลาออกจากตําแหน/ง จึงทําให+ตําแหน/งประธานกรรมการยกร/างกฎ 
ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว/างลง ดังนั้นเพ่ือให+ได+ผู+ดํารงตําแหน/งประธาน
กรรมการยกร/างกฎ ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีเหมาะสมเพ่ือทําหน+าท่ียกร/าง
กฎ ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต/งต้ังประธาน
กรรมการยกร/างกฎ ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและเห็นชอบแต/งต้ังให+รองศาสตราจารย%สุรชัย ขวัญเมือง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ เปOนประธานกรรมการยกร/างกฎ ระเบียบ และข+อบังคับของ
มหาวิทยาลัย (แทนตําแหน/งท่ีว/าง)  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต3งตั้งรองศาสตราจารย-สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู&ทรงคุณวุฒิ เป5นประธานกรรมการยกร3างกฎ ระเบียบ และข&อบังคับของ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน3งท่ีว3าง) 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๑๑

 ๕.๙ ขออนุมัติเ งินรายได&คงคลังเพ่ือจัดสรรเป5นเงินรางวัลประจําปTของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ประจําปTงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารย%นันทะ บุตรน+อย รองอธิการบดีฝMายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน/งบริหารได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเงินรายได+คงคลังเพ่ือจัดสรร
เปOนเงินรางวัลประจําปUของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยสืบเนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได+มีหนังสือแจ+งผลการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได+รับการจัดสรรเงินรางวัลให+แก/ข+าราชการ
และลูกจ+างประจําของมหาวิทยาลัย เปOนเงินจํานวน ๕๒๗,๓๙๓.๘๔ บาท ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ได+ขอให+
มหาวิทยาลัยจัดส/งรายละเอียดหลักเกณฑ%การจัดสรรเงินรางวัลดังกล/าวให+สํานักงาน ก.พ.ร. ต/อไป 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินจํานวน 
๕๒๗,๓๙๓.๘๔ บาท จากเงินรายได+ของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดสรรเปOนเงินรางวัลให+แก/พนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติเงินรายได&คงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดสรรเป5นเงินรางวัล 
    ประจําปTของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย  
    ประจําปTงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป5นเงินจํานวน ๕๒๗,๓๙๓.๘๔ บาท  
    (ห&าแสนสองหม่ืนเจ็ดพันสามร&อยเก&าสิบสามบาทแปดสิบส่ีสตางค-) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

  ประธานได+แจ+งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร%ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน%หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 

 ๖.๒   (ร3าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว3าด&วย หลักเกณฑ-และอัตรา 
การเบิกจ3ายค3าใช&บริการโทรศัพท- พ.ศ. ... และ (ร3าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตรา
การเบิกจ3ายค3าใช&บริการโทรศัพท- พ.ศ. ...  

 ผู+ ช/ วยศาสตราจารย% เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณา (ร/าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว/าด+วย หลักเกณฑ%และ
อัตราการเบิกจ/ายค/าใช+บริการโทรศัพท% พ.ศ. ... และ (ร/าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
อัตราการเบิกจ/ายค/าใช+บริการโทรศัพท% พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๖.๒.๑-หมายเลข ๖.๒.๒ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๑๒

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ข+อ ๓ ของ (ร/าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราการเบิกจ/าย 
ค/าใช+บริการโทรศัพท% พ.ศ. ... ให+เพ่ิมตําแหน/ง ประธานสภาคณาจารย%และข+าราชการ อีก ๑ ตําแหน/ง  
โดยมอบให+มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดอัตราค/าใช+บริการโทรศัพท%ตามความเหมาะสม 

   ๒. ในการจัดหาเครื่องโทรศัพท%มหาวิทยาลัยอาจประสานกับบริษัทตัวแทนเครือข/าย
โทรศัพท%ท่ีมหาวิทยาลัยใช+บริการอยู/ ซ่ึงอาจจะได+ส/วนลดพิเศษ    
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร3าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว3าด&วย หลักเกณฑ-และ 
   อัตราการเบิกจ3ายค3าใช&บริการโทรศัพท- พ.ศ. ... และ (ร3าง) ประกาศ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราการเบิกจ3ายค3าใช&บริการโทรศัพท-  
   พ.ศ. ... โดยให&มีการปรับแก&และดําเนินการตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๖.๓  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปT ๒๕๕๗  

  ผู+ช/วยศาสตราจารย%กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ% รองอธิการบดีฝMายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิ ติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอให+ ท่ีประชุมพิจารณากําหนดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปU ๒๕๕๗ โดยกําหนดเปOนวันเสาร%ของสัปดาห%ท่ี ๒ ของทุก ๆ เดือน 
ดังนี้ 
  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ วันท่ี      ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ วันท่ี       ๘ กุมภาพันธ%   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗ วันท่ี      ๘ มีนาคม   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ วันท่ี     ๑๒  เมษายน   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๗ วันท่ี    ๑๐ พฤษภาคม   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๗ วันท่ี    ๑๔ มิถุนายน   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ วันท่ี    ๑๒  กรกฎาคม   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗ วันท่ี     ๙ สิงหาคม   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗ วันท่ี    ๑๓ กันยายน   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ วันท่ี    ๑๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๗ วันท่ี     ๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗ วันท่ี    ๑๓ ธันวาคม   ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  ในการนี้ กําหนดการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ ตรงกับวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ซ่ึงตรง
กับวันสงกรานต% จึงเสนอให+ท่ีประชุมพิจารณากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําปU ๒๕๕๗ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๑๓

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปU ๒๕๕๗ ตามเสนอ สําหรับกําหนดการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ ซ่ึงตรงกับวันท่ี ๑๒
เมษายน ๒๕๕๗ นั้น ท่ีประชุมเห็นชอบให+ปรับเปOนวันเสาร%ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖    

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปT ๒๕๕๗  
   ตามเสนอ สําหรับกําหนดการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ ซ่ึงตรงกับวันท่ี ๑๒ 
   เมษายน ๒๕๕๗ เห็นชอบให&ปรับเป5นวันเสาร-ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖    
 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปHดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน+างานประชุมและพิธีการ ผู+อํานวยการกองกลาง  
 ผู+ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู+ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&บันทึก/พิมพ-รายงานการประชุม ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู+ช/วยศาสตราจารย%กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ%) 
 ผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝMายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู+ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู&ตรวจรายงานการประชุม 

  

 

 ได+ผ/านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร+อยแล+ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก+ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


