
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕

วันท่ี ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมเรือนจันทรกระพอ ฮอไรซ่ัน วิลเลจ แอนด รีสอรท  จังหวัดเชียงใหม

**************************************
ผูมาประชุม
๑.  นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๓. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓. รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๖. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน)
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
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๒

ผูเขารวมการประชุม
๑. อาจารยณรงค เครือกันทา อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร
๒. อาจารยพงษศักด์ิ อยูมั่น อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร
๓. ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
๔. รองศาสตราจารยชุติมา เวทการ อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
๕. อาจารยอํานาจ สงวนกลาง อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา
๖. อาจารยรัษฎาภรณ ทองแปน อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม
๑. นางกิ่งดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. นายเกรียงเดช แกวบุญปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด

การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ

๑.๑ การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม 
ดังน้ี

๑. การรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีจํานวนรวมทั้งหมด ๒,๕๑๙ คน
๒. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง (ครบรอบ ๔๑ ป) และการเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและรณรงคสนับสนุนสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประกอบดวย

๒.๑ การทําบุญตักบาตร
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๓

๒.๒ พิธีไถชีวิตโคกระบือจํานวน ๒ ตัว และมอบโคใหแกชาวบานจํานวน ๒๓ ตัว 
เพื่อไปเลี้ยงตามโครงการ

๒.๓ การเดินเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและรณรงคสนับสนุนสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒.๔ การจุดเทียนรําลึกอาจารยโอฬาร โรจนหิรัญ ผูกอตั้งวิทยาลัยครูลําปาง
๓. วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ใหการตอนรับและจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก

คณะของศาสตราจารยสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสที่เดินทาง
มาตรวจราชการในจังหวัดลําปาง

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

๑.๒ พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ ใหแก
คุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล

ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกทานรวมพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ใหแกคุณหญิงปทมา 
ลีสวัสดิ์ตระกูล ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมโอฬารโรจน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน

ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม
มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ ซึ่งฝายเลขานุการ
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื ่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๔ ลงวันที่ ๑ มิ ถุนายน ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดังกลาว
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขหนาที่ ๖ และหนาที่ ๗ ชื่อสกุล
ของศาสตราจารยไพบูลย จาก “วิวัฒนวงศวนา” เปน “วิวัฒนวงศวนา”
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๔

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ 
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ืองสืบเน่ือง

- ไมมี –

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕

ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผล
การปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี

๑. ใหปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร” เปน 
“สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)”

๒. ใหตรวจสอบการเขียนปรัชญาของหลักสูตรซึ่งตองไมใชวัตถุประสงคตามพันธกิจ

๓. ใหกําหนดสาระการปรับปรุงหลักสูตรในตารางเปรียบเทียบโดยอธิบายใหชัดเจน

๔. ปรับตารางงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับความเปนจริง



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๕

๕. ขอใหมหาวิทยาลัยช้ีแจงใหนักศึกษาที่เขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) ในปการศึกษา ๒๕๕๕ ใหทราบเกี่ยวกับ
การปรับแกไขชื่อหลักสูตร

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) โดยใหตรวจสอบและดําเนินการตามขอสังเกต
และขอเสนอแนะของท่ีประชุม

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 

๓. มอบมหาวิทยาลัยช้ีแจงใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) ในปการศึกษา 
๒๕๕๕ ใหทราบเก่ียวกับการปรับแกไขช่ือหลักสูตร

๕.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ” เปน “สาขาวิชา

ออกแบบประยุกตศิลป”
๒. ใหปรับแกวัตถุประสงคของหลักสูตรใหชัดเจน
๓. ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตใหถูกตอง
๔. ปรับตารางงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับความเปนจริง
๕. ขอใหมหาวิทยาลัยชี้แจงใหนักศึกษาที่เขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป ในปการศึกษา ๒๕๕๕ ใหทราบเกี่ยวกับการปรับแกไขชื่อหลักสูตร

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป
โดยใหตรวจสอบและดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกตศิลป ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 

๓. มอบมหาวิทยาลัยช้ีแจงใหนักศึกษาท่ีเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป ในปการศึกษา ๒๕๕๕ ใหทราบเก่ียวกับ
การปรับแกไขช่ือหลักสูตร



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๖

๕.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ใหปรับแกไขปการศึกษาใหถูกตอง
๒. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน
๓. เขียนขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัยใหละเอียดและชัดเจน
๔. ปรับตารางงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับความเปนจริง
๕. ใหมีคําอธิบายสําหรับรายวิชาที่ตัดออก

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยใหตรวจสอบ
ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 

๕.๔ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่ อประกอบการสรรหาผูอํ านวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้

๑. เพิ่มหัวขอ “หลักยึดหรือปณิธานหลัก” กอนหัวขอ นโยบาย โดยใหมีเนื ้อหา
ประกอบดวย การเขาถึงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ระบบการบริการที่ดี และระบบเครือขายในกลุม
อุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ

๒. ปรับแกใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของท่ีประชุม



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๗

๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสท่ี ๒

รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานและ
การเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑

ที่ป ระ ชุมร วมกันพิ จารณาและมี ข อ เสนอแนะว า ในการ นํา เสนอรายงาน
ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณครั้งตอไปใหดําเนินการดังนี้

๑. เสนอปญหาและอุปสรรคการเบิกจายงบประมาณระหวางปทั้งเงินรายไดและ
เงินงบประมาณแผนดิน

๒. เสนอประเด็นความเสี่ยงของการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ
ที่ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ

๒. ในการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณคร้ังตอไปให
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๕

ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๘

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม




