
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ณ  ห'องประชุมโรงแรมสวนบวกหาดชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

************************************** 
ผู'มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก)ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย,เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๔. อาจารย,สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๕. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย,     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย,ไพบูลย, วิวัฒน,วงศ,วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย,สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย,สุเทพ สวนใต) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน)อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๓.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๔.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สุวรรณี จันทร,ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๕.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,นพนันท, สุขสมบูรณ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๖. อาจารย,ปAยะ วัตถพาณิชย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๖. อาจารย,เอกรัฐ อินตDะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๗. อาจารย,ภานุวัฒน, ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๘.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม2มาประชุม (มีภารกิจจําเป4น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๒. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เรืองเดช วงศ,หล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายชนรรค,   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู'เข'าร2วมประชุม  
๑. อาจารย,วัลลภ สิงหราช อาจารย,ผู)รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว2างประเทศ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑.  นางก่ิงดาว ปHดเปา  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นายเกรียงเดช แก)วบุญปHน  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก)ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล2าวเปAด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเดินทางไปเจรจาความร2วมมือกับมหาวิทยาลัยอู2ฮ่ัน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าระหว2างวันท่ี ๒๑-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ อธิการบดี ผู)ช2วยอธิการบดี
ด)านวิเทศสัมพันธ,และคณะทํางานจะเดินทางไปเจรจาความร2วมมือกับมหาวิทยาลัยอู2 ฮ่ัน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงระหว2างวันท่ี ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู)บริหารของมหาวิทยาลัยอู2ฮ่ัน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางมาลงนามความร2วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยอู2ฮ่ัน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได)เสนอให)ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกในทุกสาขาวิชาให)แก2อาจารย,และ
เสนอให)ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให)แก2นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด)วย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ ผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ป?การศึกษา ๒๕๕๖ 

   ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าในปMการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสอบเพ่ือรับ
นักศึกษา ปMการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทสอบคัดเลือกทุกสาขาวิชาระหว2างวันท่ี ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
และประกาศผลในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได)มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๓

  ฝPายเลขานุการ ได)จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร)อยแล)ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๔ หน)า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต2หน)า ๑-๑๔ ซ่ึงฝPายเลขานุการ 
ได)ดําเนินการจัดส2งหนังสือเพ่ือให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยได)รับรองรายงานการประชุมดังกล2าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๐ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยกําหนดให)กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส2งข)อแก)ไขให)ฝPายเลขานุการภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หากพ)นกําหนดวัน
ดังกล2าวให)ถือว2ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยให)มีการแก)ไข หน)าท่ี ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ ข)อ ๒.๕ ให)แก)ไขข)อความจาก “บุคลากรวิจัย ต)องสูงและยอมรับในระดับสากล” เปSน 
“บุคลากรวิจัย ต)องทําด)วยใจรักและเปSนทีม”  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  
    โดยให'มีการแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม2มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ 
เมษายน ๒๕๕๖ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝPายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได)สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ร2าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด'วย หลักเกณฑC วิธีการได'มา และ
คุณสมบัติผู'ดํารงตําแหน2งอธิการบดี พ.ศ. ... 
  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข)อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)เสนอให)ท่ีประชุม
พิจารณา (ร2าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย หลักเกณฑ, วิธีการได)มา และคุณสมบัติผู)ดํารง
ตําแหน2งอธิการบดี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะให)แก)ไข ดังนี้ 
  ๑. ข)อ ๕ (ก) (๑) ให)แก)ไขข)อความจาก “มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗” เปSน “มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห2งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.๒๕๔๗”  
  ๒. ข)อ ๕ (ข) (๑) ให)แก)ไขข)อความจาก “เปSนผู)ดํารงตําแหน2งทางการเมือง” เปSน 
“เปSนผู)ดํารงตําแหน2งข)าราชการการเมือง”  
  ๓. ข)อ ๕ (ข) (๑๐) ให)แก)ไขข)อความจาก “เปSนผู)กระทําการทุจริต...” เปSน “เปSนผู)เคย
กระทําการทุจริต...” 
  ๔. ข)อ ๖ ให)แก)ไขข)อความจาก “ให)นํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล)ว เปSนกรอบทิศทางในการสรรหาอธิการบดี” เปSน “ให)คณะกรรมการสรรหานํา
นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล)ว ให)ผู)ท่ีได)รับการกลั่นกรองตามข)อ ๑๒ 
นํามาจัดทําเปSนกรอบทิศทางในการสรรหาอธิการบดี” 
  ๕. ข)อ ๘ (๒) บรรทัดท่ี ๒ ให)แก)ไขข)อความจาก “...และบุคคลในท)องถ่ินทราบ 
อย2างกว)างขวาง” เปSน “...และบุคคลท่ัวไปทราบอย2างกว)างขวาง” 
  ๖. ข)อ ๙ วรรคหนึ่ง ให)แก)ไขข)อความจาก “...กระทําได)สองวิธี คือ การสมัครและ 
การเสนอชื่อ” เปSน “...กระทําได)สองวิธี คือ (๑) การสมัคร (๒) การเสนอชื่อ” 
  ๗. ข)อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ให)แก)ไขข)อความจาก “การสมัครและการเสนอชื่อผู)สมควร
ดํารงตําแหน2งอธิการบดี มีข)อกําหนดและวิธีปฏิบัติดังนี้” เปSน “การสมัครและการเสนอชื่อผู)สมควรดํารง
ตําแหน2งอธิการบดีตามข)อ ๙ ต)องมีคุณสมบัติตามข)อ ๕ โดยมีข)อกําหนดและวิธีปฏิบัติดังนี้” 
  ๘. ข)อ ๑๐ (ก) (๑) ให)แก)ไขข)อความจาก “ผู)สมัครต)องเปSนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามข)อ 
๕ ซ่ึงจะเปSนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได)” เปSน “ผู)สมัครต)องเปSนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป
และไม2มีลักษณะต)องห)ามตามข)อ ๕ ซ่ึงจะเปSนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได)” 
  ๙. ข)อ ๑๐ (ข) (๑) ให)แก)ไขข)อความจาก “ผู)มีสิทธิได)รับการเสนอชื่อต)องเปSนบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติตามข)อ ๕ ...” เปSน “ผู)มีสิทธิได)รับการเสนอชื่อต)องเปSนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม2มี
ลักษณะต)องห)ามตามข)อ ๕ ...” 
  ๑๐. ข)อ ๑๐ (ข) (๒) บรรทัดท่ี ๒ ให)แก)ไขข)อความจาก “...ตามแบบฟอร,มต2อ
คณะกรรมการสรรหา...” เปSน “...ตามแบบฟอร,มตามข)อ ๘(๑) ต2อคณะกรรมการสรรหา...” 
  ๑๑. ข)อ ๑๔ วรรคห)า ให)แก)ไขข)อความจาก “กรณีมีเหตุจําเปSนท่ีไม2สามารถดําเนินการ
ให)บรรลุวัตถุประสงค,ตามวรรคสองได) สภามหาวิทยาลัยจะมีมติด)วยคะแนนเสียงสองในสามของผู)ท่ีอยู2ในท่ี
ประชุมให)ดําเนินการสรรหาใหม2ก็ได)” เปSน “เม่ือได)ดําเนินการตามวรรคสามแล)วไม2สามารถได)ผู)ดํารง
ตําแหน2งอธิการบดี ให)ท่ีประชุมอภิปรายและลงคะแนนตามวรรคสองไม2เกิน ๓ ครั้ง หากไม2สามารถ
ดําเนินการให)บรรลุวัตถุประสงค,ตามวรรคสองได) ให)สภามหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาใหม2” 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๕

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการและมอบคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข'อบังคับ 
    ของมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ร2าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด'วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต2งตั้งเป4น
คณบดี พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข)อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)เสนอให)ท่ีประชุม
พิจารณา (ร2าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต2งต้ังเปSนคณบดี พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. มอบคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบและข)อบังคับของมหาวิทยาลัย ดําเนินการ
ปรับแก)ไขให)สอดคล)องและเปSนไปในทิศทางเดียวกับ (ร2าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย 
หลักเกณฑ, วิธีการได)มา และคุณสมบัติผู)ดํารงตําแหน2งอธิการบดี พ.ศ. ... 

  ๒. ข)อ ๑๒ (๒) ให)แก)ไขข)อความจาก “...ร)อยละยี่สิบ...” เปSน “...ร)อยละสามสิบ...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการและมอบคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข'อบังคับ 
    ของมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ (ร2าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด'วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต2งตั้งเป4น
ผู'อํานวยการ หัวหน'าส2วนราชการ หรือหัวหน'าหน2วยงานท่ีเรียกช่ืออย2างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท2าคณะ 
พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข)อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)เสนอให)ท่ีประชุม
พิจารณา (ร2าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต2งต้ังเปSนผู)อํานวยการ 
หัวหน)าส2วนราชการ หรือหัวหน)าหน2วยงานท่ีเรียกชื่ออย2างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท2าคณะ พ.ศ. ... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะว2าควรมีการพิจารณาและปรับข)อความ
เก่ียวกับวิธีการได)มาซ่ึงตําแหน2งผู)อํานวยการ หัวหน)าส2วนราชการ หรือหัวหน)าหน2วยงานท่ีเรียกชื่ออย2างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท2าคณะใหม2 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข'อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ดําเนินการปรับแก'ไขและนําเสนอให'สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม 
    ครั้งต2อไป 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๖

 ๕.๔ (ร2าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด'วย คุณสมบัติ หลักเกณฑC และวิธีการ
แต2งตั้งอาจารยCพิเศษ ผู'ช2วยศาสตราจารยCพิเศษ รองศาสตราจารยCพิเศษและศาสตราจารยCพิเศษ พ.ศ. ... 

  ประธานเสนอให) ท่ีประชุมพิจารณาถอดระเบียบวาระนี้ออก และให)นําเสนอให) 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต2อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให'ถอดระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ออก และให'นําเสนอให'สภามหาวิทยาลัย 
    พิจารณาในการประชุมครั้งต2อไป 
 

 ๕.๕ การแต2งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรCและสังคมศาสตรC (แทนตําแหน2ง 
ท่ีว2าง) 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, (แทน
ตําแหน2งท่ีว2าง) โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได)มีคําสั่งแต2งต้ังคณบดีคณะมนุษยศาสตร,และ
สังคมศาสตร,คนใหม2แทนคนเดิมท่ีหมดวาระลง จึงทําให)ตําแหน2งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร,และ
สังคมศาสตร,จากคณาจารย,ประจําว2างลง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต2งต้ังอาจารย,สมฤทธิ์  
จันขันธ, อาจารย,ประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, เปSนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร,และ
สังคมศาสตร, (แทนตําแหน2งท่ีว2าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต2งตั้งอาจารยCสมฤทธิ์ จันขันธC อาจารยCประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตรC 
    และสังคมศาสตรC เป4นกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรCและสังคมศาสตรC  
    (แทนตําแหน2งท่ีว2าง) 
 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือพัดลมไอเย็น จํานวน ๒๐ เครื่อง 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาให)ความเห็นชอบโครงการจัดซ้ือพัดลมไอเย็น จํานวน ๒๐ เครื่อง 
โดยสืบเนื่องมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเตรียมซ)อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 
และใช)สถานท่ีหอประชุมใหญ2ในการดําเนินการดังกล2าว  

  ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให)ความเห็นชอบและอนุมัติงบ
เร2งด2วน ประจําปMงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือเปSนค2าใช)จ2ายในการจัดซ้ือครุภัณฑ,พัดลมไอเย็น จํานวน ๒๐ 
เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๙๐๐ บาท รวมเปSนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก)าหม่ืนแปดพันบาท
ถ)วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติเงินจํานวนท้ังส้ิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนเก'าหม่ืนแปดพัน- 
    บาทถ'วน) เพ่ือเป4นค2าใช'จ2ายในการจัดซ้ือครุภัณฑCพัดลมไอเย็น จํานวน ๒๐ เครื่อง 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๗

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบงบประมาณในการซ2อมแซมอาคารเรือนพยาบาล 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาให)ความเห็นชอบและอนุมัติงบเร2งด2วน ประจําปMงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือเปSนค2าใช)จ2ายในการซ2อมแซมอาคารเรือนพยาบาล เปSนจํานวนรวมท้ังสิ้น ๔๐๕,๒๐๐ บาท  
(สี่แสนห)าพันสองร)อยบาทถ)วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบเร2งด2วน ประจําป?งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป4นเงินจํานวน 
    ท้ังส้ิน ๔๐๕,๒๐๐ บาท (ส่ีแสนห'าพันสองร'อยบาทถ'วน) เพ่ือเป4นค2าใช'จ2ายในการ 
    ซ2อมแซมอาคารเรือนพยาบาล  
 

 ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ2าย ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําไตรมาสท่ี ๒ 
ป?งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน)อย รองอธิการบดีฝPายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานและ
เบิกจ2าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจําไตรมาสท่ี ๒ ปMงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะว2าขอให)มหาวิทยาลัยดําเนินการติดตามและ
เร2งรัดการใช)จ2ายงบประมาณ ปMงบประมาณ ๒๕๕๖ ให)เปSนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ2าย ตามแผนปฏิบัติราชการ  
     ประจําไตรมาสท่ี ๒ ป?งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการติดตามและเร2งรัดการใช'จ2ายงบประมาณ  
     ป?งบประมาณ ๒๕๕๖ ให'เป4นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ๕.๙ พิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว2างประเทศ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาให)ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว2างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-
หมายเลข ๕.๙.๒ 
  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะให)ปรับแก)ไข ดังนี้ 
  ๑. ปรัชญาของหลักสูตรให)เพ่ิมความสําคัญของหลักสูตรในปHจจุบัน 
  ๒. ปรับตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู)จาก
หลักสูตรฯ ในตารางท่ี ๑ และตารางท่ี ๒ ให)ติดกัน  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

๘

  ๓. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (พ.ศ.๒๕๕๒) และหลักสูตรปรับปรุง 
(พ.ศ.๒๕๕๖) ให)ปรับเหตุผลในการปรับปรุงให)ชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว2าง 
     ประเทศ โดยให'มีการปรับแก'ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส2งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
     ธุรกิจระหว2างประเทศให'สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
 

 ๕.๑๐ ขออนุมัติกําหนดตําแหน2งให'อาจารยCประจําดํารงตําแหน2งทางวิชาการ (ลับ) 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน2งให)อาจารย,ประจําดํารง
ตําแหน2งทางวิชาการ จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
  ๑. อาจารย,รวิภา ยงประยูร 
  ๒. อาจารย,ฐานันดร, โตDะถม 
  รายละเอียดตามเอกสารประชุมการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑๐.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไม2อนุมัติให'อาจารยCรวิภา ยงประยูร ดํารงตําแหน2งผู'ช2วยศาสตราจารยC  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีฟOสิกสCประยุกตCในอุตสาหกรรม  
   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหน2งให'อาจารยCฐานันดรC โตPะถม ดํารงตําแหน2งผู'ช2วย 
     ศาสตราจารยC สาขาวิชาคอมพิวเตอรCธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแต2วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม  
     ๒๕๕๕ 
   ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต2งตั้งอาจารยCฐานันดรC โตPะถม และให'แจ'ง  
     ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต2วันออกคําส่ังแต2งตั้งพร'อมกับสําเนา 
     คําส่ังแต2งตั้งคณะกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน'าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
     และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

  ประธานได)แจ)งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดจัดในวันเสาร,ท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
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๙

 ๖.๒ การแต2งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต2อเวลาราชการข'าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน2งประเภทวิชาการ  

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต2อเวลาราชการข)าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน2งประเภทวิชาการ โดยสืบเนื่องจากในสิ้นปMงบประมาณ ๒๕๕๖ มี
ข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน2งประเภทวิชาการ ท่ีดํารงตําแหน2งรองศาสตราจารย,
เกษียณอายุราชการ จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
  ๑.  รองศาสตราจารย,สกุลศักด์ิ โอฬารสกุล อาจารย,ประจําสังกัดคณะเทคโนโลยี  
      การเกษตร 
  ๒. รองศาสตราจารย,ชุติมา เวทการ อาจารย,ประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตร,  
      และสังคมศาสตร, 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาต2อเวลาราชการข)าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน2งประเภทวิชาการในปMงบประมาณ 
๒๕๕๖ ประกอบด)วย 
   ๑. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
  ๒. รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)คุณวุฒิ 
  ๓. ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล กรรมการ 
   รองอธิการบดีฝPายวิชาการ 
  ๔. ผู)ช2วยศาสตราจารย,นิลวัฒน, พัฒนพงษ, กรรมการ 
   รองอธิการบดีฝPายบริหาร 
  ๕. รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน)อย กรรมการ 
   รองอธิการบดีฝPายวางแผนและพัฒนา 
  ๖. ผู)ช2วยศาสตราจารย,สุวรรณี จันทร,ตา กรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๗. ผู)ช2วยศาสตราจารย,ธนวิทย, บุตรอุดม กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, 
  ๘. นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ 
   ผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ๙. นายเกรียงเดช แก)วบุญปHน ผู)ช2วยเลขานุการ 
  ๑๐. นางสาวสายสุนีย, อินทรไชย ผู)ช2วยเลขานุการ 
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๑๐

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต2งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต2อเวลาราชการข'าราชการพลเรือนใน 
    สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน2งประเภทวิชาการในป?งบประมาณ ๒๕๕๖ ประกอบด'วย 
   ๑. ผู'ช2วยศาสตราจารยCเล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
  ๒. รองศาสตราจารยCสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'คุณวุฒิ 
  ๓. ผู'ช2วยศาสตราจารยCสมชัย โกศล กรรมการ 
   รองอธิการบดีฝVายวิชาการ 
  ๔. ผู'ช2วยศาสตราจารยCนิลวัฒนC พัฒนพงษC กรรมการ 
   รองอธิการบดีฝVายบริหาร 
  ๕. รองศาสตราจารยCนันทะ บุตรน'อย กรรมการ 
   รองอธิการบดีฝVายวางแผนและพัฒนา 
  ๖. ผู'ช2วยศาสตราจารยCสุวรรณี จันทรCตา กรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๗. ผู'ช2วยศาสตราจารยCธนวิทยC บุตรอุดม กรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตรCและสังคมศาสตรC 
  ๘. นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ 
   ผู'อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ๙. นายเกรียงเดช แก'วบุญปWน ผู'ช2วยเลขานุการ 
  ๑๐.  นางสาวสายสุนียC  อินทรไชย  ผู'ช2วยเลขานุการ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

 (นางก่ิงดาว  ปHดเปา) (นายเกรียงเดช  แก)วบุญปHน) 
 หัวหน)างานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ 
 ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'บันทึก/พิมพCรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม 

 
 (ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ,) 
 รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'ตรวจรายงานการประชุม 


