
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๒. อาจารยกิตติญา ตุยคํา อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๓. อาจารยพรอมบุญ สายชางทอง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

๔. อาจารยสุธาสินี ยันตรวัฒนา อาจารยประจําคณะครุศาสตร  

๕. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชมุ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๗ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๓ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ตามหนังสือที่  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๓  ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗  โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาว

ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๗  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๗ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายช่ือผูเขารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่คณะกรรมการ

สรรหาอธิการบดีไดดําเนินการรับสมัครและการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ต้ังแตวันที่ ๑-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกลั่นกรองคุณสมบัติ

ผูสมัคร/ผูถูกเสนอเปนผูสมควรไดรับการสรรหาเปน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผูสมควรไดรับการสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง จํานวน ๕ คน ดังน้ี 

  ๑. รองศาสตราจารยจําเนียร นันทดิลก 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ 

  ๓. รองศาสตราจารย ดร.วิลาศ พุมพิมล 

  ๔. รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล 

  ผูช วยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดหารือที่ประชุมวาขณะน้ีมีผูสมัครบางรายยื่นหนังสือขอติดปายแนะนําตัวเอง มหาวิทยาลัย

สามารถอนุญาตใหติดปายไดหรือไม 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนผูดําเนินการในการติดต้ังปายประชาสัมพันธและปายแนะนําใน

ภาพรวม โดยขอใหมหาวิทยาลัยเปนผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําทั้งหมด 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผูสมควรไดรับการสรรหาเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

ลําปางพรอมแนบประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผูสมัครทั้ง ๕ คน โดยจะเผยแพร

ทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ๑๐ หนวยงาน รวมถึงปายประชาสัมพันธชั้น 

๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานผลการจัดงานกีฬาสัมพันธ และงานปใหม พ.ศ.๒๕๕๘ 

  อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลการจัดงานกีฬาสัมพันธ และงานปใหม 

พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยชวงกลางวันเปนการแขงขันกีฬาและชวงกลางคืน

เปนงานเลี้ยงสังสรรคและจับของรางวัลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารของ

มหาวิทยาลัย และขอขอบคุณผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไดมอบของรางวัล 

ในการจัดงานคร้ังน้ีดวย  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๔ เว็บไซตมหาวิทยาลัยเผยแพรเน้ือหาหลักสูตรการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะน้ีสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรเน้ือหาหลักสูตรการสอนของ

มหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษเรียบรอยแลว  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาให ความเห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารยป ระจํา  หลั กสูต ร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากอาจารยทัตพิชา สกุลสืบ เปนอาจารยอรทัย ใจซื่อ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาไทย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน 

อาจารยกิตติญา ตุยคํา อาจารยพรอมบุญ สายชางทอง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และอาจารยสุธาสินี ยันตรวัฒนา อาจารยประจําคณะครุศาสตร ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขและขอสังเกต ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๗๖ ใหเพิ่มประสบการณสอนระดับอุดมศึกษาของอาจารยกิตติญา ตุยคํา  

  ๒. หนาที่ ๗๙ ใหตรวจสอบประสบการณสอนของอาจารย Song Yanjun เน่ืองจาก

ระยะเวลาทับซอนกัน 

  ๓. ขอใหมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงานในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มี

มาตรฐานตามเกณฑของครุสภา และเปดโอกาสใหนักศึกษาเดินทางไปฝกประสบการณดานภาษาจีน  

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ๔. ขอใหมีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งในเร่ืองของผลงานวิชาการและ

คุณวุฒิทางการศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม  

     พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

     หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  

     ๓๐ วัน 

 

 ๕.๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๗ จากผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๗ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

๒๕๕๖ โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต ผูชวยอธิการบดีดานประกัน

คุณภาพ เสนอรายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา ๒๕๕๗ จาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและใหขอสังเกตวาควรมีการปรับชวงระยะเวลาดําเนินการ 

ใหเร็วขึ้น 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา  

    ๒๕๕๗ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖  

    โดยใหมีการปรับชวงระยะเวลาในการดําเนินการใหเร็วข้ึน 
 

 ๕.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 

  ผูช วยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย โดยสืบเน่ืองจากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนและการบริหาร

กองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการกองทุน ขึ้นมาคณะหน่ึง

ดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามความขอ ๙ ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเวนองคประกอบของ

กรรมการใน (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปนกรรมการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ประธานไดเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ซึ่งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเลือกศาสตราจารยสุเทพ สวนใต และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง 

เปนกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก   แสงมีอานุภาพ เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หม่ันการ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานการวิจัย  

 ๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. รองศาสตราจารยอภิรักษ เพียรมงคล เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร/ 

   เทคโนโลยี 

 ๖. ศาสตราจารยมนัส สุวรรณ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยสาขาสังคมศาสตร 

   และมนุษยศาสตร 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

 ๗. รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน เปนกรรมการ 

  ตัวแทนจากคณาจารยซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

 ๘. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล เปนกรรมการ 

  ตัวแทนจากคณาจารยซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา เปนผูชวยเลขานุการ 

  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๓ การจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน 

๒๕๕๘ หลายกิจกรรม ดังน้ี 

  ๑. การใหบุคลากรรวมลงนามถวายพระพร  

  ๒. การเขารวมงานต้ังธรรมหลวงเวียงละกอน นครแหงความสุข เฉลิมพระเกียรติ ปที่ 

๑๒ เทศนมหาชาติมหากุศล ของจังหวัดลําปาง 

  ๓. การจัดโครงการปนจักรยาน  

  ๔. การจัดโครงการไหวพระ ๙ วัดภายในจังหวัดลําปาง  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  
 

 

 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๘ 
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