
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๖  ธันวาคม  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. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๔. อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๔.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๕.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๖. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๗. อาจารย+พงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๘. อาจารย+เอกรัฐ อินตCะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+วุฒิรัตน+ พัฒนิบูลย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู(ไม4มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๒. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๔.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๒

ผู(ปฏิบัติหน(าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปFดเปา  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล1าวเปGดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ การแก(ไข (ร4าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... (ร4าง) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ (ร4าง/แก(ไข) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าขณะนี้ ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
ได(นําเสนอการปรับแก(ไข (ร1าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... (ร1าง) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ (ร1าง/แก(ไข) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.๒๕๕๗ ให(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ งานถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู4หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   

 ผู( ช1 วยศาสตราจารย+ เ ล็ ก  แสง มีอานุภ าพ อธิ การบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลั ย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู1หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดลําปางขอใช(สถานท่ี
หอประชุมจันทน+ผาเพ่ือจัดพิธีดังกล1าว และในช1วงเย็นมหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได(ส1งการ
แสดงเข(าร1วมกับจังหวัดลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๓

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
นั้น 

  ฝOายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๑ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต1หน(า ๑-๑๑ ซ่ึงฝOายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส1งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล1าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๙ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส1งข(อแก(ไขให(ฝOายเลขานุการภายในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากพ(นกําหนดวันดังกล1าว
ให(ถือว1ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม1มีการแก(ไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  
    โดยไม4มีการแก(ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ความเห็นทางกฎหมายกรณีการเลือกอธิการบดีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ท่ีได(รับการแต4งตั้งให(เปGนกรรมการสรรหาอธิการบดี 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝOายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ให(ฝOายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศึกษาแนวปฏิบัติ หรือการตีความของกฤษฎีกาในเรื่องหลักความเปRน
กลางทางกฎหมายปกครองนั้น ฝOายเลขานุการสภาฯ ได(ตรวจสอบแล(วไม1พบกรณีดังกล1าว แต1มีกรณีท่ี
เทียบเคียงอย1างยิ่งในเรื่องของการลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคดีศาลปกครองขอนแก1นคดี
หมายเลขดําท่ี ๔๘๙/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงท่ี ๙๐๓/๒๕๕๖ กล1าวคือ สภามหาวิทยาลัยได(มีคําสั่งแต1งต้ัง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ (ต.ต.ป.) โดยมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเปRนคณะกรรมการดังกล1าว ซ่ึงคณะกรรมการดังกล1าวเปRนผู(มีส1วนในการลงคะแนน
ประเมินอธิการบดี เม่ือรวมคะแนนในส1วนอ่ืนแล(ว ถือว1าอธิการบดีไม1ผ1านการประเมินและเปRนเหตุแห1ง 
การพ(นจากตําแหน1งอธิการบดี เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร1องต1อหน(าท่ีหรือหย1อน
ความสามารถได( เม่ือมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงได(ยกข้ึนเพ่ือลงมติถอดถอน  
ซ่ึงผลการลงมติ ท่ีประชุมมีมติให(อธิการบดีพ(นจากตําแหน1ง ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลัยท่ีเปRนคณะกรรมการ  
(ต.ต.ป.) ลงมติถอดถอนอธิการบดีโดยอาศัยผลการประเมินดังกล1าว จึงเปRนการโน(มเอียงไปตามความเห็น
เดิมท่ีตนเคยพิจารณาไปแล(ว ทําให(คณะกรรมการดังกล1าวมีสภาพร(ายแรงอันอาจทําให(การพิจารณา 
ทางปกครองไม1เปRนกลาง ตามมาตรา ๑๖ แห1งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๔

  ท่ีประชุมได(ให(ข(อสังเกต ดังนี้ 
   ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปRนกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางมิควรมีส1วนได(ส1วนเสียในการสรรหาดังกล1าว 
  ๒. ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งนี้ขอให(คณะกรรมการ 
สรรหาฯ ดําเนินการให(เปRนไปตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วยหลักเกณฑ+ วิธีการได(มา และ
คุณสมบัติของผู(ดํารงตําแหน1งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. รับทราบความเห็นทางกฎหมายกรณีการเลือกอธิการบดีของกรรมการ 
    สภามหาวิทยาลัยท่ีได(รับการแต4งตั้งให(เปGนกรรมการสรรหาอธิการบดี 
  ๒. มอบประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    รับข(อสังเกตของท่ีประชุมไปพิจารณาในกรณีการมีส4วนได(ส4วนเสียของ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปGนกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ 
  ๓. มอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ดําเนินการตามข(อบังคับ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยหลักเกณฑJ วิธีการได(มา และคุณสมบัติ 
    ของผู(ดํารงตําแหน4งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ ด(วยความเรียบร(อย 
    และเหมาะสม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝOายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝOายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑJและข้ันตอนการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าจากการประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ+และข้ันตอน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๕

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒.๑ 

  ท่ีประชุมได(มีการต้ังข(อสังเกตเก่ียวกับความหมายของคําว1า “สรรหา” และคําว1า 
“เลือกต้ัง” โดยท่ีประชุมได(ให(ความหมาย ดังนี้ คําว1า “สรรหา” หมายถึงกระบวนการในการคัดกรองเพ่ือ
วัดคะแนนความนิยมหรือการยอมรับซ่ึงถือว1ายังไม1สิ้นสุด สําหรับคําว1า “เลือกต้ัง” หมายถึงเม่ือได(คะแนน
สูงสุดถือว1าได(รับเลือกและถือว1าเปRนการสิ้นสุด  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ กําหนดการจัดเล้ียงปLใหม4 พ.ศ.๒๕๕๘ 

  อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย+และข(าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการจัดเลี้ยงปVใหม1 พ.ศ.๒๕๕๘ “คาวบอย
กาสะลอง’๕๘” ซ่ึงจะจัดในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกลางวันเริ่มต้ังแต1เวลา ๑๒.๓๐ น. เปRนการจัด
กิจกรรมกีฬา ณ ลานหน(าคณะวิทยาศาสตร+ และช1วงกลางคืนเปRนงานเลี้ยงสังสรรค+ เริ่มต้ังแต1เวลา  
๑๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค+ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต4งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ก.บ.ค.) 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต1งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ก.บ.ค.) โดยสืบเนื่องจากคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี ๒๖/๒๕๕๕ เรื่อง แต1งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
และคําสั่งท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต1งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  (ก.บ .ค. ) 
(แทนตําแหน1งท่ีว1าง) ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได(พ(นจากตําแหน1งตามคําสั่ง
ดังกล1าว เพ่ือให(การดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลเปRนไปด(วยความเรียบร(อย มหาวิทยาลัย 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต1งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ก.บ.ค.) โดยมหาวิทยาลัยได(ดําเนินการตามความข(อ ๔ ของข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ว1าด(วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ ยกเว(นองค+ประกอบของกรรมการใน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน เปRนกรรมการ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๖

  ประธานได(เสนอให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ซ่ึงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิได(เลือกรองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง และผู(ช1วยศาสตราจารย+เรืองเดช 
วงศ+หล(า เปRนกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    (ก.บ.ค.) ประกอบด(วย 
 ๑. ผู(ช4วยศาสตราจารยJเล็ก   แสงมีอานุภาพ เปGนประธานกรรมการ 
  อธิการบดี 
 ๒. รองศาสตราจารยJสุรชัย ขวัญเมือง เปGนกรรมการ 
  กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. ผู(ช4วยศาสตราจารยJเรืองเดช วงศJหล(า เปGนกรรมการ 
  กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. ผู(ช4วยศาสตราจารยJนิลวัฒนJ   พัฒนพงษJ เปGนกรรมการ 
  รองอธิการบดี  
 ๕. ผู(ช4วยศาสตราจารยJสมชัย   โกศล เปGนกรรมการ 
  รองอธิการบดี 
 ๖. ผู(ช4วยศาสตราจารยJพงษJสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปGนกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๗. ผู(ช4วยศาสตราจารยJสุวรรณี   จันทรJตา เปGนกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๘. ผู(ช4วยศาสตราจารยJนพนันทJ   สุขสมบูรณJ เปGนกรรมการ 
  ผู(อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๙. นายจตุพร   จันทรมา เปGนกรรมการ 
  ข(าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑๐. อาจารยJแวอีเลียส   บินโซดาโอะ เปGนกรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารยJและข(าราชการ 
 ๑๑. นายปรีชา   ไชยโย เปGนกรรมการและเลขานุการ 
  ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ๑๒. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด เปGนผู(ช4วยเลขานุการ 
  ผู(อํานวยการกองกลาง 
 ๑๓. นางพรรณวิภา   บุญมา เปGนผู(ช4วยเลขานุการ 
  หัวหน(างานการเจ(าหน(าท่ีและสวัสดิการ 
 ๑๔. นางสาวสายสุนียJ   อินทรไชย เปGนผู(ช4วยเลขานุการ 
  บุคลากร 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๗

 ๕.๒ การแต4งตั้งคณะกรรมการส4งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต1งต้ังคณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิได(พ(นจากตําแหน1งตามวาระ 
เพ่ือให(เปRนไปตามมาตรา ๒๕ แห1งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และครบองค+ประกอบ
ของคณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต1งต้ัง
คณะกรรมการส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการส4งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    ประกอบด(วย 
 ๑. นายมาลีราช ปาเต็ล เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายมงคล สุกใส เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นายนิทัศนJ เยาวสกุลมาศ เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นายประพัฒนJศร รุ4งเรือง เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๖. นายมานัส อนันตกิจไพบูลยJ เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๗. นายอนุรักษJ นภาวรรณ เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายจักรพงษJ กล่ินวงษJ เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นายประสิทธิ์ หรรษJหิรัญ เปGนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. นายกสมาคมศิษยJเก4า เปGนกรรมการโดยตําแหน4ง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ๑๑. นายกองคJการบริหารนักศึกษา เปGนกรรมการโดยตําแหน4ง 
 ๑๒. ประธานสภานักศึกษา เปGนกรรมการโดยตําแหน4ง 
 ๑๓. รองอธิการบดีฝPายกิจการนักศึกษา เลขานุการ 
 ๑๔. นายบรรจง สมศรี ผู(ช4วยเลขานุการ 
 ๑๕. นางสาวธิดารัตนJ ไชยยาสืบ ผู(ช4วยเลขานุการ      
 

 ๕.๓ การแต4งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต1งต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย
กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดให(สภามหาวิทยาลัยแต1งต้ัง
คณะกรรมการกองทุน ข้ึนมาคณะหนึ่งดําเนินงานให(เปRนไปตามระเบียบดังกล1าว โดยมหาวิทยาลัย 
ได(ดําเนินการตามความข(อ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วยกองทุนพัฒนานักศึกษา



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเว(นองค+ประกอบของกรรมการใน (๕) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู(แทนคณาจารย+ซ่ึงเลือกกันเอง ๑ คน เปRนกรรมการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ประธานได(เสนอให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา เลือกกันเอง  
ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจําได(เลือกอาจารย+เอกรัฐ อินตCะวงศา เปRนกรรมการ 
กองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    ประกอบด(วย 
 ๑. ผู(ช4วยศาสตราจารยJเล็ก   แสงมีอานุภาพ เปGนประธานกรรมการ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ๒. ผู(ช4วยศาสตราจารยJปริเยศ   สิทธิสรวง เปGนกรรมการ 
  รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานด(านกิจการนักศึกษา  
 ๓. ผู(ช4วยศาสตราจารยJไพฑูรยJ   อินตQะขัน เปGนกรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๔. ผู(ช4วยศาสตราจารยJธนวิทยJ   บุตรอุดม เปGนกรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตรJและสังคมศาสตรJ 
 ๕. อาจารยJวิยดา   เหล4มตระกูล เปGนกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตรJ 
 ๖. นายอธิภูมิ   กําธรวรรินทรJ เปGนกรรมการ 
  ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญด(านกิจการนักศึกษา 
 ๗. นางปRทมา   กฤษณรักษJ เปGนกรรมการ 
  ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญด(านกิจการนักศึกษา 
 ๘. อาจารยJเอกรัฐ อินตQะวงศา เปGนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู(แทนคณาจารยJ 
 ๙. นายบรรจง   สมศรี เปGนกรรมการและเลขานุการ 
  ผู(อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 ๕.๔ การพิจารณาให(ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยJประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับชาวต4างประเทศ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย+ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต1างประเทศ จากอาจารย+ 
สุพรรษา ภักตรนิกร เปRนอาจารย+ทัตพิชา สกุลสืบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๔.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๙

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยJประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับชาวต4างประเทศ ตามเสนอ  
 

 ๕.๕ การพิจารณาให(ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยJประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรJส่ิงแวดล(อม 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย+ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร+สิ่งแวดล(อม จากอาจารย+อภิศักด์ิ จักรบุตร เปRน
อาจารย+โศภิษฐพร ศิลปภิรมย+สุข รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยJประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    วิทยาศาสตรJส่ิงแวดล(อม ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ได(พิจารณาเห็นชอบในการให(ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปVการศึกษา ๒๕๕๗ ท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๗ คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปVการศึกษา ๒๕๕๗ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 
๓๒๗ คน ดังนี้    
    ระดับปริญญาโท จํานวน    ๗  คน   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร+ศึกษา จํานวน ๒  คน 
    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๒  คน 
     และชนบท 
    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๑  คน 
    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๒  คน 
    ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๓๒๗  คน   
    สาขาวิทยาศาสตร+ จํานวน ๔๕  คน 
    สาขาศิลปศาสตร+ จํานวน ๑๔๐  คน 
    สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๔๒  คน 
    ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน    ๑๙  คน   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร+ศึกษา จํานวน ๒  คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๓  คน 
    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๖  คน 
     และชนบท 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๑๐

    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๘  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-หมายเลข ๕.๖.๒ 

  ท่ีประชุมได(ให(ข(อสังเกตเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ+ของผู(สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาโทควรสอดคล(องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
   จํานวน ๓๓๔ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ ขออนุมัติกําหนดตําแหน4งให(อาจารยJประจําดํารงตําแหน4งทางวิชาการ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน1งให(อาจารย+ประจําดํารง
ตําแหน1งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 
 ๑. อาจารย+รวิภา ยงประยูร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
     สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒. อาจารย+วิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารย+ประจํา สังกัดคณะเทคโนโลย ี
     อุตสาหกรรม  
 ๓. อาจารย+พูนฉวี สมบัติศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
     สังกัดคณะวิทยาศาสตร+ 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-หมายเลข ๕.๗.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไม4อนุมัติให(อาจารยJรวิภา ยงประยูร ดํารงตําแหน4งผู(ช4วยศาสตราจารยJ 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
   ๒. ไม4อนุมัติให(อาจารยJวิเชษฐ ย้ิมละมัย ดํารงตําแหน4งผู(ช4วยศาสตราจารยJ 
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   ๓. อนุมัติกําหนดตําแหน4งให(อาจารยJพูนฉวี สมบัติศิริ ดํารงตําแหน4ง 
     ผู(ช4วยศาสตราจารยJ สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ ตั้งแต4วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธJ ๒๕๕๗ 
   ๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต4งตั้งอาจารยJพูนฉวี สมบัติศิริ  
     และให(แจ(ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต4วันออกคําส่ังแต4งตั้งพร(อมกับ 
     สําเนาคําส่ังแต4งตั้งคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน(าท่ีประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๑๑

 ๕.๘ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณจากเงินรายได(คงคลังเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑJพร(อม
ติดตั้งระบบปรับอากาศ (VRF) 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณจากเงินรายได(คงคลังเพ่ือจัดซ้ือ
ครุภัณฑ+พร(อมติดต้ังระบบปรับอากาศ (VRF) เปRนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๒,๘๓๙,๓๘๕ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมได(มีการสอบถามเหตุผลการตัดทอนครุภัณฑ+พร(อมติดต้ังระบบปรับอากาศ 
(VRF) ในครั้งแรกท่ีได(เสนอของบประมาณก1อสร(างอาคารดังกล1าวจากสํานักงบประมาณ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(ชี้แจงให(ท่ีประชุมทราบว1าในการเสนอของบประมาณในก1อสร(างอาคารดังกล1าวนั้น  
สํานักงบประมาณได(จัดสรรงบประมาณให(ในงบประมาณท่ีตํ่ากว1าท่ีมหาวิทยาลัยได(เสนอขอไป 
มหาวิทยาลัยจึงจําเปRนต(องตัดทอนครุภัณฑ+ดังกล1าวออก จึงทําให(รายการครุภัณฑ+ดังกล1าวไม1ได(อยู1ใน
งบประมาณท่ีได(รับจัดสรร 

  ในการนี้ท่ีประชุมได(ขอให(มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดของครุภัณฑ+ท่ีจะนํามาติดต้ัง
ให(รอบคอบและสอดคล(องกับงบประมาณท่ีได(รับอนุมัติ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได(คงคลังเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑJ 
    พร(อมติดตั้งระบบปรับอากาศ (VRF) เปGนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๑๒,๘๓๙,๓๘๕ บาท  
    โดยขอให(มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดของครุภัณฑJท่ีจะนํามาติดตั้งให(รอบคอบ 
    และสอดคล(องกับงบประมาณท่ีได(รับอนุมัติ 
 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบใช(เงินรายได(เหลือจ4ายปLงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือเปGนค4าจ(าง
ออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบใช(เงินรายได(เหลือจ1ายปVงบประมาณ ๒๕๕๗  
เพ่ือเปRนค1าจ(างออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได(รับการเห็นชอบการใช(งบรายได(คงคลังในการดําเนินการจ(างออกแบบโครงการอาคารชุด 
ท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  
๑๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต1ด(วยเงินเหลือจ1ายจากเงินรายได(ปVงบประมาณ ๒๕๕๗  
ท่ีมีอยู1เพียงพอท่ีจะดําเนินการได( จึงเสนอขอความเห็นชอบการจ(างออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใช(งบเหลือจ1ายจากเงินรายได( ปVงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน 
๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล(านสี่แสนบาทถ(วน) และขอยกเลิกการขออนุมัติใช(งบรายได(จากงบคงคลังตามท่ี
กล1าวแล(ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๑๒

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบการจ(างออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏลําปาง โดยใช(งบเหลือจ4ายจากเงินรายได( ปLงบประมาณ ๒๕๕๗  
     จํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล(านส่ีแสนบาทถ(วน)  
   ๒. เห็นชอบให(ยกเลิกการขออนุมัติใช(งบรายได(จากงบคงคลังในการดําเนินการ 
     จ(างออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     ลําปาง ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  
     เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

 ๕.๑๐ (ร4าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยหลักเกณฑJ วิธีการและเง่ือนไข
การเล่ือนเงินเดือนข(าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร1าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วยหลักเกณฑ+ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข(าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยหลักเกณฑJ วิธีการ 
    และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือนข(าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๑ (ร4าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 
  ท่ีประชุมเสนอให(ถอดถอนระเบียบวาระนี้ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให(ถอดถอนระเบียบวาระนี้ออก  
 

 ๕.๑๒ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําปL พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําปV พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกําหนด
เปRนวันเสาร+ของสัปดาห+ท่ี ๒ ของทุก ๆ เดือน ดังนี้ 
  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี  ๑๐ มกราคม   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ+   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๑๔ มีนาคม   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๑๘ เมษายน   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๙ พฤษภาคม   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

๑๓

  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ วันอาทิตย+ท่ี ๑๔ มิถุนายน   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๘ สิงหาคม   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๑๒ กันยายน   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ วันเสาร+ท่ี ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ วันอาทิตย+ท่ี ๖ ธันวาคม   ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําปL พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร+ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปFดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ ผู(อํานวยการกองกลาง  
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(บันทึก/พิมพJรายงานการประชุม ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝOายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู(ตรวจรายงานการประชุม  

 


