
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน"หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู)มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก*ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย"เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๕. อาจารย"แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๖. รองศาสตราจารย"สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชนรรค"   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย"สุเทพ สวนใต* กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย"     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย"ไพบูลย" วิวัฒน"วงศ"วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู*ช2วยศาสตราจารย"เรืองเดช วงศ"หล*า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. รองศาสตราจารย"สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๕.  รองศาสตราจารย"นันทะ บุตรน*อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๖.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๗.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สุวรรณี จันทร"ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๘.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"นพนันท" สุขสมบูรณ" กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๙. อาจารย"ภานุวัฒน" ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
๒๐. อาจารย"ปCยะ วัตถพาณิชย" กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
๒๑. อาจารย"วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
๒๒.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ" เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู)ไม6มาประชุม (มีภารกิจจําเป8น) 
๑. อาจารย"เอกรัฐ อินตGะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
 

ผู)ปฏิบัติหน)าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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๒

๓.  นางก่ิงดาว ปHดเปา  ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู)เข)าร6วมประชุม 
๑. อาจารย"นิตยา มูลปCนใจ อาจารย"ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 
    ชาวต2างประเทศ 
๒. อาจารย"ปฏิญญา บุญมาเลิศ อาจารย"ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 
    ชาวต2างประเทศ 
๓. อาจารย"ชัยเนตร ชนกคุณ อาจารย"ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 
    ชาวต2างประเทศ 
๔. อาจารย"ตุลาภรณ" แสนปรน อาจารย"ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 
    ชาวต2างประเทศ 
๕. อาจารย"ณัฐนรินทร" เมธีวุฒินันทน" ภาณุภัทรธนวัฒน" อาจารย"ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 
    ชาวต2างประเทศ 
๖. อาจารย"อรทัย ใจซ่ือ อาจารย"ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 
    ชาวต2างประเทศ 
๗. อาจารย"สุภาวดี ยาดี อาจารย"ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ 
    ชาวต2างประเทศ 
๘. ผู*ช2วยศาสตราจารย"ไพฑูรย" อินตGะขัน อาจารย"ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
   สาขาการบัญชี 
๙. อาจารย"สุพรรณี คําวาส อาจารย"ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
   สาขาการบัญชี 
๑๐. อาจารย"แดน กูลรูป อาจารย"ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
   สาขาการบัญชี 
๑๑. อาจารย"จีราภรณ" พงศ"พันธุ"พัฒนะ อาจารย"ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
   สาขาการบัญชี 
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๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก*ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล2าวเปCดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ)งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวคิดเรื่อง Green Campus ของ Harvard University ๒๕๕๔ 

  ประธานได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบถึงแนวคิดเรื่อง Green Campus ของ Harvard 
University ๒๕๕๔ โดยเน*นใน ๙ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. Supporting Excellence คือ การสนับสนุนความเปbนเลิศของมหาวิทยาลัย 
  ๒. An Enhanced Research Focus คือ การพัฒนางานวิจัย 
  ๓. Strengthening Community Connection คือ การพัฒนาความเชื่อมโยง
ระหว2างมหาวิทยาลัยและชุมชนให*เข*มแข็ง 
  ๔. An Institutional Perspective คือ การมองภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ
ยาวท่ีมีแผนการพัฒนาท่ีชัดเจน 
  ๕. Green Campus คือ การเปbนพ้ืนท่ีสีเขียว 
  ๖. A Connected Campus คือ ความเชื่อมโยงระหว2างอาคารเพ่ือประหยัดพลังงาน
และใช*ประโยชน"ในพ้ืนท่ีให*มากท่ีสุด 
  ๗. A Livable Campus คือ การเปbนมหาวิทยาลัยท่ีน2าอยู2อาศัย 
  ๘. The Life-Long Campus คือ การพัฒนาอย2างยั่งยืนในทุกมิติ 
  ๙. A Tradition of Design Campus คือ ความเปbนวัฒนธรรมท่ีทําให*เกิดความรัก
และความผูกพันในประเพณีของชุมชนท*องถ่ิน และมีเอกลักษณ"ของตนเอง 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การรายงานตัวของนักศึกษาท่ีสมัครเข)าศึกษาต6อในมหาวิทยาลัย ประเภทรับตรง 
(โควตา) ประจําปVการศึกษา ๒๕๕๗ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2าในปoการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักศึกษาท่ีสมัครเข*าศึกษาต2อใน
มหาวิทยาลัย ประเภทรับตรง (โควตา) มารายตัวแล*ว จํานวน ๙๑๗ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๔

 ๑.๓ โครงการราชภัฏสร)างวินัย เคารพกฎหมาย ใส6ใจจราจร “รวมพลังขับเคล่ือนรณรงค"
ส6งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร"เซ็นต"” 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2าในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ" ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในโครงการ
ราชภัฏสร*างวินัย เคารพกฎหมาย ใส2ใจจราจร “รวมพลังขับเคลื่อนรณรงค"ส2งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
๑๐๐ เปอร"เซ็นต"” ดังนี้ 
  ๑. การขับข่ีรถจักรยานยนต"โดยสวมหมวกนิรภัยรอบตัวเมืองลําปาง 
  ๒. การอบรมให*ความรู*เชิงปฏิบัติการ 
  ๓. เปbนสถานท่ีออกหน2วยบริการทําใบอนุญาตขับรถและรับชําระภาษีรถ ด*วยรถโมบาย 
  ๔. พิธีลงนามร2วมเปbนเครือข2ายองค"กรต*นแบบ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร"เซ็นต" 
ภายใต* การรณรงค"ส2งเสริมการสวมหมวกนิรภัย “ห2วงใครให*ใส2หมวก” และพิธีร2วมประกาศเจตนารมณ" 
ร2วมเปbน เครือข2าย “องค"กรต*นแบบ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร"เซ็นต"” 
  ๕. การมอบหมวกนิรภัย จํานวน ๕๐๐ ใบ ให*แก2ประชาชนในชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได*มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห*องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน"หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝxายเลขานุการ ได*จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร*อยแล*ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๓ หน*า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต2หน*า ๑-๑๓ ซ่ึงฝxายเลขานุการ 
ได*ดําเนินการจัดส2งหนังสือเพ่ือให*กรรมการสภามหาวิทยาลัยได*รับรองรายงานการประชุมดังกล2าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๕ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยกําหนดให*กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส2งข*อแก*ไขให*ฝxายเลขานุการภายในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ" ๒๕๕๗ หากพ*นกําหนดวัน
ดังกล2าวให*ถือว2ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม2มีการแก*ไข  
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม2มีการแก*ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  
    โดยไม6มีการแก)ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ร6าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด)วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ" วิธีการ
แต6งตั้ง และถอดถอนบุคคลให)ดํารงตําแหน6งผู)ช6วยศาสตราจารย"พิเศษ รองศาสตราจารย"พิเศษ และ
ศาสตราจารย"พิเศษ พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย"สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข*อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได*เสนอให* 
ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด*วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ" วิธีการแต2งต้ัง 
และถอดถอนบุคคลให*ดํารงตําแหน2งผู*ช2วยศาสตราจารย"พิเศษ รองศาสตราจารย"พิเศษ และศาสตราจารย"
พิเศษ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๑  

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*แก*ไขข*อความในข*อ ๗ จาก “ให*
อธิการบดีรักษาการ...” เปbน “ ให*นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการ...” 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร6าง) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด)วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ"  
   วิธีการแต6งตั้ง และถอดถอนบุคคลให)ดํารงตําแหน6งผู)ช6วยศาสตราจารย"พิเศษ  
   รองศาสตราจารย"พิเศษ และศาสตราจารย"พิเศษ พ.ศ. ... โดยให)มีการแก)ไข 
   ตามข)อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๗ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ" รองอธิการบดีฝxายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห*องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน"หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝxายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได*สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  

 ๔.๒ การขอลาออกจากตําแหน6งกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ" รองอธิการบดีฝxายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2านายบุญทวี ฉิมพลีย" กรรมการ
ผู*ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได*ขอลาออกจากตําแหน2ง 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

๖

กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต้ังแต2วันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ" ๒๕๕๗ เปbนต*นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปV พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ" รองอธิการบดีฝxายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิ ติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได* เสนอให* ท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในรอบปo พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอให*เพ่ิมเติมข*อมูลเก่ียวกับข*อเสนอแนะเชิง
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและการเข*าร2วมประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในรอบปV พ.ศ.๒๕๕๖ โดยให)มี 
    การปรับเพ่ิมข)อมูลตามข)อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด)วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย"สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข*อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได*เสนอขอถอน
วาระนี้ออก  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให)ถอนระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ออก 
 

 ๕.๓ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด)วย ค6าตอบแทนผู)อ6าน ตรวจ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และค6าตอบแทนการประชุม พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย"สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข*อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได*เสนอให*ท่ีประชุม
พิจารณา (ร2าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด*วย ค2าตอบแทนผู*อ2าน ตรวจ ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการ และค2าตอบแทนการประชุม พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓.๑ 
  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*แก*ไข ดังนี้ 
  ๑. ข*อ ๕ ให*เพ่ิมคํานิยามคําว2า “สภามหาวิทยาลัย หมายความว2า สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง” 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

๗

  ๒. ข*อ ๕ แก*ไขความหมายของคํานิยามคําว2า ผู*อ2าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ 
จาก “ผู*ท่ีมหาวิทยาลัยแต2งต้ังให*ทําหน*าท่ีอ2าน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ” เปbน “ผู*ท่ีสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยแต2งต้ังให*ทําหน*าท่ีอ2าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ” 
  ๓. ข*อ ๕ แก*ไขความหมายของคํานิยามคําว2า ผลงานวิชาการ จาก “เอกสารประกอบ 
การสอน เอกสารคําสอน บทความทางวิชาการ บทความวิจัย หนังสือ ตํารา โครงร2างงานวิจัย งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ"หรืองานสร*างสรรค" ผลงานด*านศิลปะ งานแปลจากตัวงานต*นแบบ เอกสารท่ีใช*ประกอบ 
การประเมินการสอนหรือเลื่อนระดับตําแหน2ง หรือผลงานท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เห็นสมควร” เปbน “เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 
เอกสารท่ีใช*ประกอบการประเมินการสอนหรือเลื่อนระดับตําแหน2ง หรือผลงานท่ีคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเห็นสมควร” 
  ๔. ข*อ ๕ แก*ไขความหมายของคํานิยามคําว2า ค2าตอบแทนการประชุม จาก “ค2าตอบแทน
การประชุมกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการและการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดตําแหน2งสายสนับสนุน 
ทางวิชาการให*สูงข้ึน” เปbน “ค2าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน2งทางวิชาการและ 
การประชุมของผู*ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ หรือการประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนด
ตําแหน2งสายสนับสนุนให*สูงข้ึน” 
  ๕. ข*อ ๖ ให*เพ่ิมข*อความ “แล*วแจ*งให*สภามหาวิทยาลัยทราบ” ต2อท*ายความในบรรทัดท่ี ๒  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด)วย ค6าตอบแทนผู)อ6าน  
    ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ และค6าตอบแทนการประชุม พ.ศ. ... โดยให)มี 
    การปรับแก)ตามข)อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด)วย การจ6ายเงินค6าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย"นันทะ บุตรน*อย รองอธิการบดีฝxายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ว2าด*วย การจ2ายเงินค2าตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*รองอธิการบดีฝxายวางแผนและพัฒนา
นําเสนอข*อมูลงบอุดหนุนค2าใช*จ2ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยให*ท่ีประชุมพิจารณาประกอบการจัดทําร2าง
ระเบียบดังกล2าวในการประชุมครั้งต2อไป   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบรองอธิการบดีฝaายวางแผนและพัฒนานําเสนอข)อมูลงบอุดหนุน 
    ค6าใช)จ6ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยให)ท่ีประชุมพิจารณาประกอบการจัดทําร6าง 
    ระเบียบดังกล6าวในการประชุมครั้งต6อไป 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

๘

 ๕.๕ การแต6งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย 
  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด*วย 
  ๑. ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก   แสงมีอานุภาพ เปbนประธาน 
  ๒. ผู*ช2วยศาสตราจารย"นิลวัฒน" พัฒนพงษ" เปbนกรรมการ 
  ๓. ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ" เปbนกรรมการ 
  ๔. ผู*ช2วยศาสตราจารย"ปรีชา โพธิ์แพง เปbนกรรมการ 
  ๕. อาจารย"ปริตต" สายสี เปbนกรรมการ 
  ๖. นายวีระชัย รินดวงดี เปbนกรรมการ 
  ๗. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด เปbนกรรมการและเลขานุการ 
  ๘. หัวหน*างานคลัง  เปbนกรรมการและเหรัญญิก 
  ๙. นางสาวสายสุนีย" อินทรไชย เปbนผู*ช2วยเลขานุการ 
  ๑๐. นางสาวศิวพร ใจหงอก เปbนผู*ช2วยเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*แก*ไข ดังนี้ 
  ๑. ลําดับท่ี ๗ ให*แก*ไขจาก “นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด” เปbน “ผู*อํานวยการกองกลาง” 
  ๒. ลําดับท่ี ๘ ให*แก*ไขจาก “หัวหน*างานคลัง” เปbน “นางสาวฉันทาพัฒน" สมปาน” 
  ๓. วรรคท*ายของคําสั่งจาก “ท้ังนี้ให*กรรมการตาม ๓ และ ๔ พ*นจากตําแหน2งเม่ือ
ประธานตาม ๑ พ*นจากตําแหน2งหรืออธิการบดีเห็นสมควรให*พ*นจากตําแหน2ง ให*กรรมการตาม ๕ ๖ และ ๗ 
มีวาระการดํารงตําแหน2งสองปoนับแต2วันท่ีสภามหาวิทยาลัยแต2งต้ัง” เปbน “ท้ังนี้ให*กรรมการตาม ๒ ๓ และ 
๘ พ*นจากตําแหน2งเม่ือประธานตาม ๑ พ*นจากตําแหน2งหรืออธิการบดีเห็นสมควรให*พ*นจากตําแหน2ง ให*
กรรมการตาม ๔ ๕ และ ๖ มีวาระการดํารงตําแหน2งสองปoนับแต2วันท่ีสภามหาวิทยาลัยแต2งต้ัง” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย  
    ประกอบด)วย 
 ๑. ผู)ช6วยศาสตราจารย"เล็ก   แสงมีอานุภาพ เป8นประธาน 
 ๒. ผู)ช6วยศาสตราจารย"นิลวัฒน" พัฒนพงษ" เป8นกรรมการ 
 ๓. ผู)ช6วยศาสตราจารย"กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ" เป8นกรรมการ 
 ๔. ผู)ช6วยศาสตราจารย"ปรีชา โพธิ์แพง เป8นกรรมการ 
 ๕. อาจารย"ปริตต" สายสี เป8นกรรมการ 
 ๖. นายวีระชัย รินดวงดี เป8นกรรมการ 
 ๗. ผู)อํานวยการกองกลาง  เป8นกรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาวฉันทาพัฒน"  สมปาน เป8นกรรมการและเหรัญญิก 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

๙

 ๙. นางสาวสายสุนีย" อินทรไชย เป8นผู)ช6วยเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวศิวพร ใจหงอก เป8นผู)ช6วยเลขานุการ 
 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบเบิกเงินค6าปรับให)แก6บริษัท ครีเอทไฟว" สวิมม่ิงพูล จํากัด และ 
ห)างหุ)นส6วนจํากัด สะสมก6อสร)าง 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*เสนอขอถอนวาระนี้ออก  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให)ถอนระเบียบวาระท่ี ๕.๖ ออก 
 

 ๕.๗ การพิจารณาให)ความเห็นชอบการให)ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปV ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝxายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาให*ความเห็นชอบการให*ปริญญากิตติมศักด์ิ 
ประจําปo ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จํานวน ๗ ราย ดังนี้ 
  ๑.  นางระวีวรรณ ตันศิริ ให*ได*รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาการตลาด 
  ๒. ศาสตราจารย"วิทิต มันตาภรณ" ให*ได*รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชานิติศาสตร" 
  ๓. นายไพบูลย" จําหงษ" ให*ได*รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน 
  ๔. นายอธิภูมิ กําธรวรรินทร" ให*ได*รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมซักด์ิ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๕. นายประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย ให*ได*รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๖. พระราชปHญญาโมลี ให*ได*รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา 
  ๗. พระจินดารัตนาภรณ" ให*ได*รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา
บริหารการศึกษา  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-หมายเลข ๕.๗.๘ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*ปรับผู*สมควรได*รับปริญญากิตติมศักด์ิ
ลําดับท่ี ๕ จากให*ได*รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปbนให*
ได*รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

๑๐

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปV ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ดังนี้ 
 ๑. นางระวีวรรณ ตันศิริ  เป8นผู)สมควรได)รับปริญญาบริหารธุรกิจ 
     ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
     การตลาด 
 ๒. ศาสตราจารย"วิทิต มันตาภรณ"  ให)ได)รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร" 
 ๓. นายไพบูลย" จําหงษ"  ให)ได)รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ๔. นายอธิภูมิ กําธรวรรินทร"  ให)ได)รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๕. นายประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย  ให)ได)รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๖. พระราชปdญญาโมลี ให)ได)รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 ๗. พระจินดารัตนาภรณ"  ให)ได)รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 

 ๕.๘ พิจารณาให)ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับ
ชาวต6างประเทศ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝxายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาให*ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวต2างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*ปรับเนื้อหาสาระบางรายวิชาโดยเฉพาะ
การพัฒนาการพูดและการใช*ภาษาไทย  

  ในการนี้ ท่ีประชุมได*ให*ข*อเสนอแนะเก่ียวกับการนําเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ทุกหลักสูตรต*องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให*ความเห็นชอบ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับ 
    ชาวต6างประเทศโดยให)มีปรับแก)ตามข)อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

๑๑

 ๕.๙ พิจารณาให)ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
(บช.ม.) 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝxายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาให*ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม2 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ให*ปรับเพ่ิมแหล2งอ*างอิงและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

  ๒. เพ่ิมข*อมูลประสบการณ"ด*านการวิจัยของอาจารย"ประจําหลักสูตร 

  ๓. ในการจัดการศึกษาให*เพ่ิมอาจารย"พิเศษจากบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ"
ทางด*านบัญชีท้ังในประเทศและต2างประเทศ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  
    โดยให)มีการปรับเพ่ิมตามข)อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 

  ประธานได*แจ*งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร"ท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห*องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน"หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 

 ๖.๒ การแต6งตั้งคณะกรรมการส6งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาการแต2งต้ังคณะกรรมการส2งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย (แทน
ตําแหน2งท่ีว2าง) โดยสืบเนื่องจากนายบุญทวี ฉิมพลีย" กรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได*ขอลาออก
จากตําแหน2งกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือไปปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืน ท้ังนี้ ต้ังแต2วันท่ี ๑ กุมภาพันธ" 
๒๕๕๗ เปbนต*นไป 

  ในการนี้อธิการบดีและประธานคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได*ร2วมกัน
พิจารณาและสรรหาบุคคลผู*สมควรดํารงตําแหน2งกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
(แทนตําแหน2งที่ว2าง) ตามข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว2าด*วยคณะกรรมการส2งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ซ่ึงท่ีประชุมได*มีมติเสนอรายชื่อและติดต2อทาบทามบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน2ง
คณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน2งที่ว2าง) เรียบร*อยแล*ว โดยผู*ท่ีได*รับการเสนอชื่อ
คือ นายนิทัศน" เยาวสกุลมาศ  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๗ 

๑๒

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งนายนิทัศน" เยาวสกุลมาศ ดํารงตําแหน6งคณะกรรมการส6งเสริม 
    กิจการมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปHดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน*างานประชุมและพิธีการ ผู*อํานวยการกองกลาง  
 ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู)บันทึก/พิมพ"รายงานการประชุม ผู)กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ") 
 ผู*อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝxายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู)กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู)ตรวจรายงานการประชุม 
 

  

 ได*ผ2านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร*อยแล*ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก*ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


