
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. นายกีรต ิ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมอืง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙.  นายแสงชัย   เอกพฒันพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๓.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๖. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 

ผูเขารวมประชุม  
๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา 
๒. อาจารยคนึงสุข นันทชมพ ู อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชานิติศาสตร  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๒

๓. อาจารยอัคจร แมะบาน อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชานิติศาสตร  
๔. อาจารยสิรริัตน วาวแวว อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาจีน 
๕. อาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาจีน 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสปุราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ กิจกรรมประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยและ
จังหวัดลําปาง ดังนี ้
  วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมอาจารยแนะแนวจาก
โรงเรียนตาง ๆ ที่เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย 
  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณาจารยที่ เขารวมโครงการ 
ทําผลงานวิชาการ ซึ่งมีจํานวนผูเขารวมโครงการประมาณ ๑๕๐ คน 
  วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดลําปางจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

 ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

 ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๖ ซึ่งฝายเลขานุการ 
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๓

ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๗ ลงวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดังกลาว
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไข ดังนี ้
 ๑. หนาที่ ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๙ ยอหนาที่ ๒ แกไขชื่อสกุลของกรรมการในลําดับที่ 
๔ จาก “คาระวาด” เปน “คะระวาด” 
 ๒. หนาที่ ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๙ มติสภามหาวิทยาลัย แกไขชื่อสกุลของกรรมการ
ในลําดับที่ ๔ จาก “คาระวาด” เปน “คะระวาด” 
 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม 

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมขอถอนวาระออกเนื่องจากเอกสาร
ประกอบการประชุมไมสมบูรณ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบใหถอนวาระออก 
 

 ๓.๒ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณและผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดตั้งขอสงัเกตเกี่ยวกับการเรงรัดการใชจายเงินกันเหลือ่ม
ปที่แตละหนวยงานไดขอกันเงินไว 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงานประจําป 
   งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ โดยใหดาํเนินการตามขอสังเกต 
   ของที่ประชุม 
 

 ๓.๓ โครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๖ โครงการกอสรางอาคารหอพัก
นักศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการสําหรับโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา โดย



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๔

ใหมีการดําเนินการและปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไปนั้น  
  มหาวิทยาลัยไดพิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลวเห็นวาเปนโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได จึงขอยกเลิกโครงการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๓.๓.๑ - หมายเลข ๓.๓.๓ 
  ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา
เกี่ยวกับการกอสรางหอพักนักศึกษาตอไป 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 
 

 ๓.๔ กลยุทธการดําเนินงานตามกรอบนโนบายพัฒนามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรของผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกลยุทธการดําเนินงานตามกรอบนโนบายพัฒนามหาวิทยาลัยในการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรของผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 
 
 
 
 
 

 ๓.๕ แนวทางและกําหนดการในการสรรหาคณบดี ๕ คณะ และผูอํานวยการสถาบัน/ 
สํานัก 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางและกําหนดการในการสรรหาคณบดี ๕ คณะ และ
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๕.๑ 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดกําหนดใหมีการเลือกคณบดี ๕ คณะ ในวันเสารที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเลือกผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ในวันอาทิตยที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  ในการนี้ ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตกรณีของบุคคลภายนอกทีส่มัครหรอืไดรับการเสนอชือ่
ใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการ ขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดบัญชี
เงินเดือนและการกระทําผิดทางวินัย 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมดําเนินการตามขอส ังเกตของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๕

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที ่๙/๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตัง้ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยไดเสนอรายชื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จํานวน ๓ คน ดังนี ้
  ๑. รองศาสตราจารยดวงตา สราญรมย อาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
  ๒. รองศาสตราจารยปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ อาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ๓. รองศาสตราจารยคมเพชร ฉัตรศุภกุล อาจารยสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมไดลงมติเลือกโดยวิธีลงคะแนนโดยลับ ผลปรากฏเรียงตามลําดับคะแนน ดังนี ้
  ๑. รองศาสตราจารยดวงตา  สราญรมย 
  ๒. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล  
  ๓. รองศาสตราจารยปพฤกษ  อุตสาหะวาณิชกิจ  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการทาบทามรองศาสตราจารยดวงตา  
    สราญรมย เพื่อใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
    และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย หากไดรับการปฏิเสธใหติดตอทาบทาม 
    ผูทรงคุณวุฒิในลําดับที่ ๒ และลําดับท่ี ๓ ตอไป 
 
 

 ๕.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ - หมายเลข ๕.๒.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 
  ๑. ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชาใหชัดเจน  
  ๒. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
ใหสูงขึ้น  
  ๓. กรณีเชิญอาจารยพิเศษชวยสอนขอใหพิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ
ทางดานกฎหมาย 
มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร โดยใหดําเนินการ 
     ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
    ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๖

 ๕.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ หมายเลข ๕.๓.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
ใหสูงขึ้น 

  ๒. ใหพัฒนาความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย 
มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยใหดําเนินการ 
    ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
     ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัสดุที่จัดซื้อจัดจางจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัสดุที่จัดซื้อจัดจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ปรับเพิ่มคํานิยามโดยใสรายละเอียดใหชัดเจน 
  ๒. ปรับแกไขขอความและรายละเอียดโดยคํานึงถึงความเปนไปได ความคลองตัว 
ความยุติธรรม และความเหมาะเมื่อนําระเบียบไปใช 
  ๓. ใหศึกษาการจัดทําระเบียบดังกลาวจากมหาวิทยาลยัอื่นประกอบในการพิจารณาปรับแก 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
    ปรับแก (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัสดุที่จัดซื้อ 
    จัดจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 

 ๕.๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๗

  ๑. เพิ่มคํานิยามคําวา “ชุมนุม หมายความวา กลุมนักศึกษาที่กอตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน
กิจกรรมตามวัตถุประสงคของชุมนุมในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ๒. หนาที่ ๕ ขอ ๒๘ ยอหนาที่ ๒ ใหใชขอความ “ที่มีสิทธ”ิ แทนขอความ “ที่มาใชสิทธ”ิ 
  ๓. หนาที่ ๗ ขอ ๓๓ ยอหนาที่ ๓ บรรทัดที่ ๒ ใหใชตัวเลข “๕๐๐” แทนตัวเลข “๒๕๐” 
  ๔. หนาที่ ๙ ขอ ๕๑ ยอหนาที่ ๑ ใหแกไขขอความจาก “...อธิการบดี...” เปน “...
คณบดี...” 
  ๕. หนาที่ ๑๐ ขอ ๕๗ (๑) ใหแกไขขอความจาก “...เขาชื่อกัน และชุมนุมจะตองมี
สมาชิกไมนอยกวา ๑๐๐ คน” เปน “...เขาช่ือกันขอจัดตั้ง” 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย ธรรมนูญนักศึกษา  
    พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
  

 ๕.๖ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒๑๕ คน ดังนี ้
  สาขานิตศิาสตร จํานวน ๑๓  คน 
  สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๒๗  คน 
   สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๓๐  คน 
  สาขาครุศาสตร จํานวน ๓  คน 
  สาขาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๗  คน 
  สาขาการบัญช ี จํานวน ๖๖  คน 
  สาขารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๕๙  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบอนุมัตใิหปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  
    ๒๕๕๔ จาํนวน ๒๑๕ คน ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

๘

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดเพื่อเลือกคณบดี ๕ คณะ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม
โอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดเพื่อเลือกผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม  
  
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมทุธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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