
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๔  เมษายน   ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน0หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู'มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน+ง 
๓. อาจารย.สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน+ง 
๔. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๕.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย.     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย.ไพบูลย. วิวัฒน.วงศ.วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙.  รองศาสตราจารย.นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร  
๑๐.  ผู(ช+วยศาสตราจารย.สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร  
๑๑.  ผู(ช+วยศาสตราจารย.สุวรรณี จันทร.ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร  
๑๒.  ผู(ช+วยศาสตราจารย.นพนันท. สุขสมบูรณ. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร  
๑๓. อาจารย.ป>ยะ วัตถพาณิชย. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจํา 
๑๔. อาจารย.เอกรัฐ อินตAะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจํา 
๑๕. อาจารย.ภานุวัฒน. ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจํา 
๑๖.  ผู(ช+วยศาสตราจารย.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม6มาประชุม (มีภารกิจจําเป8น) 
๑. ศาสตราจารย.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน+ง 
๓. รองศาสตราจารย.สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู(ช+วยศาสตราจารย.เรืองเดช วงศ.หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย.สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชนรรค.   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๒

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปGดเปา  ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นายเกรียงเดช แก(วบุญปGน  ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล+าวเป>ด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ข'อมูลสารสนเทศด'านการวิจัย 

  ประธานได(แจ(งท่ีประชุมว+าจากการประชุมผู(บริหารสถาบันอุดมศึกษาและภาคการวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขันด(านการศึกษาของประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  สรุป
ข(อมูลสารสนเทศด(านการวิจัย ดังนี้ 
  ๑. ค+าใช(จ+ายด(านการวิจัยของประเทศไทยอยู+ท่ีร(อยละ ๐.๒๔ (ปJ ๒๕๕๒) โดยมี
นโยบายจะเพ่ิมเปLนร(อยละ ๑.๐๐ ในปJ ๒๕๕๙ และร(อยละ ๒ ในปJ ๒๕๖๔ 
  ๒. ระบบวิจัย ๙ มิติ ท่ี สวทช. และ วช. ได(วางไว( มีดังนี้ 
   ๒.๑ นโยบาย ต(องชัดเจนและต+อเนื่อง 
   ๒.๒ การสนับสนุนการวิจัย ต(องเพ่ิมข้ึนโดยเร็วในทุกหน+วยงาน 
   ๒.๓ งานวิจัย ต(องเพ่ิมแบบก(าวกระโดด 
   ๒.๔ สถาบันวิจัย ต(องมียุทธศาสตร.และเน(นเฉพาะทางมากข้ึน 
   ๒.๕ บุคลากรวิจัย บุคลากรวิจัย ต(องทําด(วยใจรักและเปLนทีมงาน 
   ๒.๖ โครงสร(างพ้ืนฐาน ต(องพร(อมท้ังเครื่องมือ อุปกรณ. วัสดุ และระบบ 
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
   ๒.๗ มาตรฐานการวิจัย ต(องสูงและยอมรับในระดับสากล 
   ๒.๘ การจัดการผลผลิต ต(องมีการต+อยอดเพ่ือสร(างมูลค+าและคุณค+า 
   ๒.๙ การประเมิน ต(องมีกระบวนการติดตามและประเมินท่ีเหมาะสมตามลักษณะ
เนื้องานวิจัย 
  ๓. เปMาหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศท่ีจะได(รับทุนสนับสนุน ประกอบด(วย 
   ๓.๑ ข(าว 
   ๓.๒ มันสําปะหลัง 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๓

   ๓.๓ ยางพารา 
   ๓.๔ ปาล.มน้ํามัน 
   ๓.๕ คมนาคมขนส+งระบบราง 
   ๓.๖ Logistic and Supply Chain 
   ๓.๗ บริหารจัดการท+องเท่ียว 
   ๓.๘ อ(อย/น้ําตาล 
   ๓.๙ อาหารเพ่ือความม่ันคง 
  ๔. ปGจจุบันนักวิจัยไทยมีอยู+ประมาณ ๘ คน ต+อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ส+วนประเทศ
สิงคโปร.มีอยู+ ๒๒ คน ต+อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การศึกษาดูงานของผู'บริหาร 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว+าตามท่ีมหาวิทยาลัยได(จัดปฐมนิเทศและการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยจํานวน ๖ แห+งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยแห+งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวสําหรับผู(บริหารใหม+ ทําให(ผู(บริหารได(แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการ ซ่ึงจะได(
นํามาปรับใช(ให(เหมาะสมกับหน+วยงานและของมหาวิทยาลัยต+อไป  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร'อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปG ๒๕๕๖ 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว+ามหาวิทยาลัยจะจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร(อน  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๕๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปJ ๒๕๕๖ ณ วัดนางแล ตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเดินทางไปมหาวิทยาลัยอู6ฮ่ัน มณฑลหูเปJย สาธารณรัฐประชาชนจีน  

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว+าระหว+างวันท่ี ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ผู(แทนมหาวิทยาลัยจะ
เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเพ่ือพัฒนาข(อตกลงความร+วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยอู+ฮ่ัน 
มณฑลหูเปdย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๔

 ๑.๕ บุคลากรช6วยงานด'านพลังงานทดแทน 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว+าสถานกงสุลไทยประจําประเทศเยอรมนีจะส+งบุคลากรมาช+วยงาน 
ด(านพลังงานทดแทนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงอยู+ในระหว+างการประสานงาน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน.หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
นั้น 

  ฝdายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๙ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต+หน(า ๑-๙ ซ่ึงฝdายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส+งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล+าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๔ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส+งข(อแก(ไขให(ฝdายเลขานุการภายในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ หากพ(นกําหนดวันดังกล+าว
ให(ถือว+ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมร+วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไม+มีการแก(ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  
    โดยไม6มีการแก'ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม+มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๘ 
มีนาคม ๒๕๕๖ 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ. รองอธิการบดีฝdายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว+าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน.หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝdายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๕

ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การแต6งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน6งบริหาร (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงการแต+งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร 
(แทนตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากผู(ช+วยศาสตราจารย.สมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร จากตัวแทนคณบดี ได(หมดวาระการดํารงตําแหน+งคณบดีคณะครุศาสตร. จึงทําให(
ตําแหน+งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร จากตัวแทนคณบดี ว+างลง ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการให(ได(มาซ่ึงกรรมการดังกล+าวเรียบร(อยแล(ว ซ่ึงผู(ท่ีได(รับการเลือกเปLนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน+งบริหาร จากตัวแทนคณบดีคือผู(ช+วยศาสตราจารย.สุวรรณี จันทร.ตา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ร6าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด'วย สภาคณาจารย0และข'าราชการ พ.ศ. ... 
  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร+างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได(เสนอให(ท่ีประชุม
พิจารณา (ร+าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว+าด(วย สภาคณาจารย.และข(าราชการ พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ท่ีประชุมร+วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. หน(าท่ี ๗ บรรทัดท่ี ๖ ให(แก(ไขข(อความจาก “จํานวนกรรมการสภาท้ังหมด” เปLน 
“จํานวนกรรมการสภาท่ีมาประชุม” 
  ๒. หน(าท่ี ๗ ข(อ ๒๑ ให(แก(ไขข(อความจาก “...อย+างน(อยเดือนละหนึ่งครั้ง...” เปLน “...
อย+างน(อยปJละ ๔ ครั้ง...” 
  ๓. หน(าท่ี ๗ ข(อ ๒๓ บรรทัดท่ี ๒ ให(แก(ไขข(อความจาก “...ตามท่ีสภาคณาจารย.และ
ข(าราชการมอบหมาย” เปLน “...ตามอํานาจและหน(าท่ีของสภาคณาจารย.และข(าราชการในมาตรา ๒๔ 
แห+งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗” 
  ๔. หน(าท่ี ๗ ข(อ ๒๔ ไม+ต(องกําหนดจํานวนครั้งท่ีต(องจัดประชุม 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๖

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและมอบคณะกรรมการยกร6างกฎ ระเบียบ และข'อบังคับของมหาวิทยาลัย  
    ปรับแก' (ร6าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด'วย สภาคณาจารย0และ 
    ข'าราชการ พ.ศ. ... ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ การแต6งตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทน
ตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากรองศาสตราจารย.บุญชัด เนติศักด์ิ ประธานกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมโดยตําแหน+ง ได(หมดวาระการดํารงตําแหน+งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ดังนี้ 
 ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.พงษ.สวัสด์ิ อํานาจกิติกร เปLนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย.วิเชษฐ ยิ้มละมัย เปLนกรรมการ 
 ๓. อาจารย.จักรกฤษณ. ฮ่ันยะลา เปLนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหน6ง 
    ท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0พงษ0สวัสดิ์ อํานาจกิติกร เป8นประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย0วิเชษฐ ย้ิมละมัย เป8นกรรมการ 
 ๓. อาจารย0จักรกฤษณ0 ฮ่ันยะลา เป8นกรรมการ 
 

 ๕.๓ การแต6งตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร0 (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร. (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) 
โดยสืบเนื่องจากผู(ช+วยศาสตราจารย.ปรีชา โพธิ์แพง ประธานกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร.  
โดยตําแหน+ง ได(หมดวาระการดํารงตําแหน+งคณบดีคณะวิทยาศาสตร. จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แต+งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร. (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ดังนี้ 
 ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.ปรีชา โพธิ์แพง เปLนประธานกรรมการ 
 ๒. ผู(ช+วยศาสตราจารย.สมศักด์ิ ศรีสวการย. เปLนกรรมการ 
 ๓. ผู(ช+วยศาสตราจารย.อภิรักษ. ชัยเสนา เปLนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร0 (แทนตําแหน6งท่ีว6าง)  
    ประกอบด'วย 
 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ปรีชา โพธิ์แพง เป8นประธานกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๗

 ๒. ผู'ช6วยศาสตราจารย0สมศักดิ์ ศรีสวการย0 เป8นกรรมการ 
 ๓. ผู'ช6วยศาสตราจารย0อภิรักษ0 ชัยเสนา เป8นกรรมการ 
 

 ๕.๔ การแต6งตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน+ง 
ท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากรองศาสตราจารย.บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ โดยตําแหน+ง ได(หมดวาระการดํารงตําแหน+งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ดังนี้ 
 ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.ไพฑูรย. อินตAะขัน เปLนประธานกรรมการ 
 ๒. ผู(ช+วยศาสตราจารย.กาญจนา คุมา เปLนกรรมการ 
 ๓. อาจารย.นุสรา แสงอร+าม เปLนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน6งท่ีว6าง)  
    ประกอบด'วย 
 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ไพฑูรย0 อินตMะขัน เป8นประธานกรรมการ 
 ๒. ผู'ช6วยศาสตราจารย0กาญจนา คุมา เป8นกรรมการ 
 ๓. อาจารย0นุสรา แสงอร6าม เป8นกรรมการ 
 

 ๕.๕ การแต6งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 (แทนตําแหน6ง 
ท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.  
(แทนตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากผู(ช+วยศาสตราจารย.ศิริ พรมดี ประธานกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. โดยตําแหน+ง ได(หมดวาระการดํารงตําแหน+งคณบดีคณะมนุษยศาสตร.และ
สังคมศาสตร. จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร.และ
สังคมศาสตร. (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ดังนี้ 
 ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.ธนวิทย. บุตรอุดม เปLนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย.อํานาจ สงวนกลาง เปLนกรรมการ 
 ๓. อาจารย.พงศธร คําใจหนัก เปLนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0  
    (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
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 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ธนวิทย0 บุตรอุดม เป8นประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย0อํานาจ สงวนกลาง เป8นกรรมการ 
 ๓. อาจารย0พงศธร คําใจหนัก เป8นกรรมการ 
 

 ๕.๖ การแต6งตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหน+ง 
ท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากผู(ช+วยศาสตราจารย.ดวงจันทร. เด่ียววิไล ประธานกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยตําแหน+ง ได(หมดวาระการดํารงตําแหน+งผู( อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ดังนี้ 
 ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.จรีรัตน. สุวรรณ. เปLนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย.ดวงใจ ปJเย+ เปLนกรรมการ 
 ๓. อาจารย.ธนกร น(อยทองเล็ก เปLนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหน6งท่ีว6าง)  
    ประกอบด'วย 
 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0จรีรัตน0 สุวรรณ0 เป8นประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย0ดวงใจ ปGเย6 เป8นกรรมการ 
 ๓. อาจารย0ธนกร น'อยทองเล็ก เป8นกรรมการ 
 

 ๕.๗ การแต6งตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหน+ง
ท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากผู(ช+วยศาสตราจารย.เฉลิมชัย สุขจิตต. ประธานกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยตําแหน+ง ได(หมดวาระการดํารงตําแหน+งผู(อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต+งต้ังกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ดังนี้ 
 ๑. อาจารย.ปริตต. สายสี เปLนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย.ปราการ ใจดี เปLนกรรมการ 
 ๓. อาจารย.ป>ยะ วัตถพาณิชย. เปLนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหน6ง 
    ท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
 ๑. อาจารย0ปริตต0 สายสี เป8นประธานกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๙

 ๒. อาจารย0ปราการ ใจดี เป8นกรรมการ 
 ๓. อาจารย0ปQยะ วัตถพาณิชย0 เป8นกรรมการ 
 

 ๕.๘ การแต6งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 
(แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ก.บ.ค.) (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(แต+งต้ังคณบดีคณะต+าง ๆ 
และผู(อํานวยการสถาบัน/สํานักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนั้นจึงทําให(องค.ประกอบของกรรมการ
ตามความข(อ ๔(๔) และ(๕) แห+งข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว+าด(วย คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ว+างลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการตามความข(อ ๔ ย+อหน(า ๓ 
“การได(มาซ่ึงกรรมการตาม (๒) (๔) (๕) และ (๖) ให(แต+ละกลุ+มเลือกกันเอง” เรียบร(อยแล(ว ผลปรากฏ 
ผู(ได(รับเลือกเปLนกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ประกอบด(วย 
  ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.พงษ.สวัสด์ิ อํานาจกิติกร เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒. ผู(ช+วยศาสตราจารย.สุวรรณี  จันทร.ตา เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๓. ผู(ช+วยศาสตราจารย.นพนันท. สุขสมบูรณ. เปLนกรรมการ 
   ผู(อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    (ก.บ.ค.) (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0พงษ0สวัสดิ์ อํานาจกิติกร เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒. ผู'ช6วยศาสตราจารย0สุวรรณี  จันทร0ตา เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๓. ผู'ช6วยศาสตราจารย0นพนันท0 สุขสมบูรณ0 เป8นกรรมการ 
  ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๕.๙ การแต6งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทน
ตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(แต+งต้ังคณบดีคณะต+าง ๆ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๑๐

และผู(อํานวยการสถาบัน/สํานักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนั้นจึงทําให(องค.ประกอบของกรรมการ
ตามความข(อ ๖(๓) และ(๔) แห+งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว+าด(วย การพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ว+างลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการตามความข(อ ๖ ย+อหน(า ๓  
“การได(มาซ่ึงกรรมการตาม (๒) ให(เปLนไปตามคําแนะนําของอธิการบดี และกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๖) 
ให(มีการเลือกกันเอง” เรียบร(อยแล(ว ผลปรากฏผู(ได(รับเลือกเปLนกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ประกอบด(วย 
  ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.ปรีชา โพธิ์แพง  เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร. 
  ๒. ผู(ช+วยศาสตราจารย.ไพฑูรย. อินตAะขัน  เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ๓. ผู(ช+วยศาสตราจารย.ธนวิทย. บุตรอุดม  เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 
  ๔. ผู(ช+วยศาสตราจารย.จรีรัตน. สุวรรณ.  เปLนกรรมการ 
   ผู(อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ปรีชา โพธิ์แพง  เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร0 
 ๒. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ไพฑูรย0 อินตMะขัน  เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๓. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ธนวิทย0 บุตรอุดม  เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 
 ๔. ผู'ช6วยศาสตราจารย0จรีรัตน0 สุวรรณ0  เป8นกรรมการ 
  ผู'อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 ๕.๑๐ การแต6งตั้งกรรมการกองทุนเงินรายได'ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน6ง
ท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการกองทุนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(แทนตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(แต+งต้ังคณบดีคณะต+าง ๆ และ
ผู(อํานวยการสถาบัน/สํานักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนั้นจึงทําให(องค.ประกอบของกรรมการตาม
ความข(อ ๗(๓) และ(๔) แห+งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว+าด(วย กองทุนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัย



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๑๑

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๔ ว+างลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการตามความข(อ ๗ ย+อหน(า ๓  
“การได(มาซ่ึงกรรมการตาม (๒) และ (๖) ให(เปLนไปตามคําแนะนําของอธิการบดีและกรรมการตาม (๓) และ 
(๔) ให(มีการเลือกกันเอง” เรียบร(อยแล(ว ผลปรากฏผู(ได(รับเลือกเปLนกรรมการกองทุนเงินรายได(ของ
มหาวิทยาลัย (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) ประกอบด(วย 
  ๑. ผู(ช+วยศาสตราจารย.พงษ.สวัสด์ิ อํานาจกิติกร  เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๒. ผู(ช+วยศาสตราจารย.ธนวิทย. บุตรอุดม  เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 
  ๓. ผู(ช+วยศาสตราจารย.จรีรัตน. สุวรรณ.  เปLนกรรมการ 
   ผู(อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการกองทุนเงินรายได'ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
 ๑. ผู'ช6วยศาสตราจารย0พงษ0สวัสดิ์ อํานาจกิติกร  เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ธนวิทย0 บุตรอุดม  เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 
 ๓. ผู'ช6วยศาสตราจารย0จรีรัตน0 สุวรรณ0  เป8นกรรมการ 
    ผู'อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 ๕.๑๑ การแต6งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทน
ตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(แต+งต้ังคณบดีคณะต+าง ๆ และ
ผู(อํานวยการสถาบัน/สํานักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนั้นจึงทําให(องค.ประกอบของกรรมการตาม
ความข(อ ๘(๓) และ(๔) แห+งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว+าด(วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ว+างลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการตามความข(อ ๘ ย+อหน(า ๓  
“การได(มาซ่ึงกรรมการตามข(อ ๘(๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ให(กรรมการแต+ละประเภทเลือกกันเอง” 
เรียบร(อยแล(ว ผลปรากฏผู(ได(รับเลือกเปLนกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน+ง 
ท่ีว+าง) ประกอบด(วย 
  ๑. อาจารย.วิยดา เหล+มตระกูล เปLนกรรมการ 
   คณบดีคณะครุศาสตร. 
  ๒. อาจารย.ปริตต. สายสี เปLนกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๑๒

   ผู(อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
    (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
  ๑. อาจารย0วิยดา เหล6มตระกูล เป8นกรรมการ 
   คณบดีคณะครุศาสตร0 
  ๒. อาจารย0ปริตต0 สายสี เป8นกรรมการ 
    ผู'อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ๕.๑๒ การแต6งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย0
ประจํา (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต+งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย.ประจํา (แทนตําแหน+งท่ีว+าง) โดยสืบเนื่องจากท่ีอาจารย.ปริตต.  สายสี  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจํา ได(รับการแต+งต้ังให(ดํารงตําแหน+งผู(อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนั้นจึงทําให(ตําแหน+งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจําว+างลง ๑ ตําแหน+ง  
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการให(ได(มาซ่ึงกรรมการตามข(อ ๖(๓) และ (๔) แห+งข(อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ว+าด(วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ. และวิธีการได(มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร(อยแล(ว สําหรับกรรมการตามข(อ ๖(๑) 
มหาวิทยาลัยขอเสนอให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิดําเนินการเลือกกันเอง  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิได( ดําเนินการเลือกกันเอง ปรากฏว+า  
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ เปLนผู(ได(รับเลือกเปLนประธาน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (แทนตําแหน+งท่ีว+าง)   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    จากคณาจารย0ประจํา (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) ประกอบด'วย 
 ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เป8นประธานกรรมการ  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. อาจารย0สุเทพ ทองคํา เป8นกรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารย0และข'าราชการ 
 ๓. รองศาสตราจารย0นันทะ บุตรน'อย เป8นกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝJายวางแผนและพัฒนา 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๑๓

 ๔. ผู'ช6วยศาสตราจารย0นิลวัฒน0 พัฒนพงษ0 เป8นกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝJายบริหาร 
 ๕. ผู'ช6วยศาสตราจารย0สุวรรณี จันทร0ตา เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๖. ผู'ช6วยศาสตราจารย0ปรีชา โพธิ์แพง เป8นกรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร0 
 ๗. ผู'ช6วยศาสตราจารย0กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ0 เป8นกรรมการและเลขานุการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๘. นางก่ิงดาว ปSดเปา เป8นผู'ช6วยเลขานุการ 
  หัวหน'างานประชุมและพิธีการ 
 

 ๕.๑๓ ขออนุมัติดําเนินการโครงการปรับพ้ืนท่ี และบดอัดถนนลูกรังทางเข'าหอประชุมใหญ6 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติดําเนินการโครงการปรับพ้ืนท่ี และบดอัดถนนลูกรัง 
 ทางเข(าหอประชุมใหญ+ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะดําเนินการเตรียมซ(อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยจะใช(สถานท่ีหอประชุมใหญ+ในการดําเนินการดังกล+าว โดยใช( 
งบเร+งด+วน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือเปLนค+าใช(จ+ายในการปรับพ้ืนท่ี และบดอัดถนนลูกรัง
ทางเข(าอาคารหอประชุมใหญ+ เปLนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห(าแสนห(าหม่ืนห(าพันบาทถ(วน) และ
การดําเนินการดังกล+าวจัดอยู+ในหมวดท่ีดินและสิ่งก+อสร(าง และไม+ได(อยู+ในแผนปฏิบัติราชการประจําปJ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต+อไป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

  ท่ีประชุมร+วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(ปรับแก(รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 
๕.๑๓.๑ โดยให(ตัดคําว+า “ค.ส.ล.” ออกท้ังหมด 

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให'มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการปรับพ้ืนท่ี และบดอัดถนนลูกรังทางเข'า 
    หอประชุมใหญ6 โดยใช'งบเร6งด6วน ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป8นเงิน 
    จํานวนท้ังส้ิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห'าแสนห'าหม่ืนห'าพันบาทถ'วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดจัดในระหว+างวันท่ี ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๖  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๑๔

 ๖.๒ (ร6าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง วันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี 

  ผู(ช+วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน+ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร+าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง วันหยุดพิเศษ
เฉพาะกรณี โดยสืบเนื่องจากการไฟฟMาส+วนภูมิภาค ได(แจ(งให(ส+วนราชการต+าง ๆ ทราบว+า สาธารณรัฐ 
แห+งสหภาพพม+าจะป>ดซ+อมฐานและบํารุงรักษาท+อส+งกAาซธรรมชาติ เปLนเหตุให(ต(องหยุดจ+ายกAาซให(ประเทศ
ไทย ระหว+างวันท่ี ๕- ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ และการหยุดส+งกAาซดังกล+าวทําให(โรงไฟฟMาบางแห+งไม+สามารถ
เดินเครื่องได( อาจส+งผลกระทบให(แรงดันไฟฟMาบางจุดตํ่ากว+าปกติ ซ่ึงอาจส+งผลกระทบต+อการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย และเปLนเหตุจําเปLนท่ีไม+อาจเป>ดเรียนได(ตามปกติ ประกอบกับเพ่ือช+วยลด 
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟMาไม+เพียงพอ และมีส+วนร+วมในการช+วยประเทศชาติอีกต+อหนึ่ง ในการนี้
มหาวิทยาลัยจึงเสนอ (ร+าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง วันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี ระหว+าง
วันท่ี ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร6าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง วันหยุดพิเศษ 
    เฉพาะกรณี ตามเสนอ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 (นางก่ิงดาว  ปGดเปา) (นายเกรียงเดช  แก(วบุญปGน) 
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ 
 ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'บันทึก/พิมพ0รายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม 

 
 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู(อํานวยการกองกลาง ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช+วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม  

 

 
 (ผู(ช+วยศาสตราจารย.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ.) 
 รองอธิการบดีฝdายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'ตรวจรายงานการประชุม 


