
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู(มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย+เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๔. ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๕. อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู(ช4วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๔.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๕.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๖.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๗. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๘. อาจารย+พงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+เอกรัฐ อินตBะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+วุฒิรัตน+ พัฒนิบูลย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู(ไม5มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู(ปฏิบัติหน(าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปFดเปา  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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๒

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู(เข(าร5วมประชุม 
๑. ผู(ช4วยศาสตราจารย+นิลวัฒน+ พัฒนพงษ+ รองอธิการบดีฝHายบริหาร 
๒. ผู(ช4วยศาสตราจารย+ณรงค+ เหลืองบุตรนาค อาจารย+ประจําสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร+ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก4น 
๓. อาจารย+เหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารย+ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาจีน 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล4าวเปIดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ข(อคิดการบริหารงานของ International Standards of Supreme Audit 
Institutions (ISSAI) 
  ประธานได(แจ(งให( ท่ีประชุมทราบถึงข(อคิดการบริหารงานของ International 
Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) โดยได(กําหนดกรอบการทํางานสําหรับการสร(าง
และการบํารุงรักษาระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ (Framework for Establishing and 
Maintaining Effective Internal Control) ประกอบด(วย 
  ๑. การควบคุมภายในซ่ึงแบ4งเปjน 
   ๑.๑ บทบาทหน(าท่ีและความรับผิดชอบของผู(จัดการระบบและความรับผิดชอบ
ควบคุมภายใน 
   ๑.๒ บทบาทหน(าท่ีและความรับผิดชอบของผู(ตรวจสอบ 
   ๑.๓ บทบาทหน(าท่ีของการร4วมกันในการปฏิบัติและการควบคุมภายใน 
  ๒. กลยุทธ+การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบอย4างต4อเนื่อง แบ4งเปjน 
   ๒.๑ การสร(างบริบท 
   ๒.๒ การกําหนดความเสี่ยง 
   ๒.๓ การวิเคราะห+ความเสี่ยง 
   ๒.๔ การจัดการความเสี่ยง 
   ๒.๕ การสื่อสารและการให(คําปรึกษา  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓

 ๑.๒ การจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยท่ัวโลก (Ranking Web of Universities) 
  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าจากการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัยท่ัวโลก (Ranking Web of 
Universities) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยู4ในลําดับท่ี ๑๐ ของกลุ4มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาป[การศึกษา ๒๕๕๗  

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าในปnการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย
จํานวนท้ังสิ้น ๒,๐๙๔ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป[ 
๒๕๕๗ 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าในระหว4างวันท่ี ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะมีการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําปn ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปFงกรรัศมีโชติ 
วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม4 ในการนี้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
จะเข(ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช4วงภาคบ4ายของวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัย 
ได(กําหนดการซ(อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว4างวันท่ี ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ4
ของมหาวิทยาลัย และจัดพิธีซ(อมใหญ4ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝHายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๐ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต4หน(า ๑-๑๐ ซ่ึงฝHายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส4งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล4าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๓ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส4งข(อแก(ไขให(ฝHายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ หากพ(นกําหนดวันดังกล4าว
ให(ถือว4ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม4มีการแก(ไข 
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๔

  ในการนี้ท่ีประชุมได(เสนอให(มีการแก(ไขรายงานการประชุมหน(าท่ี ๘ ระเบียบวาระท่ี 
๕.๗ ย4อหน(าท่ี ๓ บรรทัดท่ี ๒ จาก “...พ.ศ.๒๕๕๗...” เปjน “...พ.ศ.๒๕๔๗...”  
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗  
    โดยให(มีการแก(ไขตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ โครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ในการนี้ ได(ขออนุญาตท่ีประชุมให(ผู(ช4วยศาสตราจารย+ณรงค+ เหลืองบุตรนาค อาจารย+ประจําภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยขอนแก4น เปjนผู(นําเสนอ  
  ผู(ช4วยศาสตราจารย+ณรงค+ เหลืองบุตรนาค อาจารย+ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยขอนแก4น เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัย
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑  
  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรเพ่ิมระยะห4างระหว4างอาคารให(มากกว4า ๑๕ เมตร 
  ๒. ในการก4อสร(างห(องพักสําหรับคนโสดควรมีการยืดหยุ4นสําหรับอนาคตเผื่อมีครอบครัว 
  ๓. ควรมีระบบเครื่องกําเนิดไฟฟwาสําหรับกรณีเหตุฉุกเฉิน 
  ๔. เพ่ิมความชัดเจนในเรื่องของระบบขยะ ระบบน้ํา ท4อน้ําเสีย ท4อน้ําท้ิง และระบบ
การปwองกันอัคคีภัย 
  ๕. เพ่ิมระบบความปลอดภัยในการเข(าออกของผู(พักอาศัย 
  ๖. ระบบลิฟต+ควรระบุไว(ในรายการประกอบแบบโดยกําหนดลิฟต+ท่ีมีคุณภาพดี  
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
   โดยให(มีการดําเนินการตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
  ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝHายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝHายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(
สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๕

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาให(ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนา
หลักสูตรใหม4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงนําเสนอ
หลักสูตรดังกล4าวเพ่ือให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให(ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ตรวจสอบปริมาณความต(องการของตลาดท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนควรมีการสร(างความร4วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยให(มีการแลกเปลี่ยนท้ังนักศึกษาและอาจารย+ รวมท้ังการสร(างความร4วมมือด(านการวิจัยในด(าน
เศรษฐกิจ ภาษาสังคม และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ๓. คุณสมบัติของอาจารย+ประจําหลักสูตรต(องเปjนไปตามเกณฑ+ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    ภาษาจีน โดยให(มีการปรับและจัดทําหลักสูตรตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ได(พิจารณาเห็นชอบในการให(ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปnการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๖๗ คน ดังนี้ 
    ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน    ๑๙  คน   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร+ศึกษา จํานวน ๒  คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๓  คน 
    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๖  คน 
     และชนบท 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๘  คน 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๖

    ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๔๘  คน   
    สาขาวิทยาศาสตร+ จํานวน ๑๘  คน 
    สาขาศิลปศาสตร+ จํานวน ๒  คน 
    สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒๔  คน 
    สาขาครุศาสตร+ จํานวน ๓  คน 
    สาขารัฐประศาสนศาสตร+ จํานวน ๑  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
   จํานวน ๖๗ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป[งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ไตรมาสท่ี ๓ 

  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปnงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะว4าในการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปnงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอให(ประเมินเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหว4าง
ปnงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปnงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในประเด็น ดังนี้ 
  ๑. บุคลากร 
  ๒. หลักสูตร 
  ๓. งานวิจัย 
  ๔. งบประมาณสนับสนุน 
  ๕. การบริหารจัดการ 
  ๖. การลงทุน 
  ๗. นักศึกษา 
  ๘. เครือข4าย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป[งบประมาณ  
     พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสท่ี ๓ ตามเสนอ 
   ๒. เห็นชอบให(จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป[ 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเปรียบเทียบระหว5างป[งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
     กับป[งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๗

 ๕.๔ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วยการกําหนดภาระงานของ
คณาจารยaและผู(บริหาร พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยการกําหนดภาระงานของคณาจารย+และผู(บริหาร พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ให(เพ่ิมคํานิยามคําว4า รอบการประเมิน โดยกําหนดรอบการประเมินให(ชัดเจน 
  ๒. ตรวจสอบข(อความข(ออ่ืนให(มีความหมายสัมพันธ+กัน 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให(มีการปรับแก(ไข (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วย 
    การกําหนดภาระงานของคณาจารยaและผู(บริหาร พ.ศ. ... ตามข(อเสนอแนะของ 
    ท่ีประชุมและนําเสนอให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต5อไป 
 
 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการใช(เงินรายได(กันเหล่ือมป[ ๒๕๕๖ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องกระจาย
สัญญาณปลายทางให(รองรับระบบ IPV6 

  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการใช(เงิน
รายได(กันเหลื่อมปn ๒๕๕๖ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องกระจายสัญญาณปลายทางให(รองรับระบบ IPV6 จํานวน ๖๐ 
เครื่อง รวมเปjนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล(านหนึ่งแสนบาทถ(วน) เพ่ือจัดซ้ือเครื่องกระจาย
สัญญาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติเงินรายได(กันเหล่ือมป[ ๒๕๕๖ เพ่ือจัดซ้ือเครื่องกระจาย 
    สัญญาณปลายทางให(รองรับระบบ IPV6 จํานวน ๖๐ เครื่อง รวมเปfนเงิน 
    จํานวนท้ังส้ิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล(านหนึ่งแสนบาทถ(วน)   
 

 ๕.๖ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วยสภาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา
(ร4าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยสภาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วยสภาวิชาการ  
    (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๘

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตย+ท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปFดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ ผู(อํานวยการกองกลาง  
 ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(บันทึก/พิมพaรายงานการประชุม ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝHายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู(ตรวจรายงานการประชุม  

 

 ได(ผ4านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร(อยแล(ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก(ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


