
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๑๑  มกราคม  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&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๕. อาจารย)แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
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. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รองศาสตราจารย)สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๕.  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สุวรรณี จันทร)ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๖.  ผู&ช/วยศาสตราจารย)นพนันท) สุขสมบูรณ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๗. อาจารย)เอกรัฐ อินตCะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๑๘. อาจารย)ภานุวัฒน) ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๑๙. อาจารย)ปDยะ วัตถพาณิชย) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๒๐. อาจารย)วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๒๑.  ผู&ช/วยศาสตราจารย)กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู&ไม4มาประชุม (มีภารกิจจําเป6น) 
๑. ผู&ช/วยศาสตราจารย)เรืองเดช วงศ)หล&า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารย)นันทะ บุตรน&อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร  
 

ผู&ปฏิบัติหน&าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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๒

๓.  นางก่ิงดาว ปHดเปา  ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู&เข&าร4วมประชุม 
๑. อาจารย)กนกอร ศิริฐิติ อาจารย)ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการท/องเท่ียว 
๒. อาจารย)สยุมภู อุนยะพันธ) อาจารย)ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการท/องเท่ียว 
๓. อาจารย)อัจฉรา สุขจิตต) อาจารย)ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการท/องเท่ียว 
๔. อาจารย)เกศนีย) สัตตรัตนขจร อาจารย)ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการท/องเท่ียว 
๕. ผู&ช/วยศาสตราจารย)อภิรักษ) ชัยเสนา อาจารย)ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเคมี 
๖. อาจารย)สิริพิศ พิศชวนชม อาจารย)ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเคมี 
๗. อาจารย)ศิวัช ต้ังประเสริฐ อาจารย)ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาเคมี 
๘. ผู&ช/วยศาสตราจารย)เบญจวรรณ เลาลลิต ผู&ช/วยอธิการบดีด&านประกันคุณภาพ 
๙. นายวรากร เนือยทอง ผู&อํานวยการกองนโยบายและแผน  
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก&ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล/าวเปDดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ&งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ผลการเลือกบุคคลให&ดํารงตําแหน4งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 

  ประธานได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให& นายประเสริฐ ตันสกุล  
เปIนผู&สมควรดํารงตําแหน/งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหน/งท่ีว/าง)  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ การรณรงค.จัดกิจกรรมเพ่ือเป6นสัญลักษณ.ของการสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าท่ีประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ได&มีมติให&มหาวิทยาลัยทุกแห/งร/วม
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๓

รณรงค)จัดกิจกรรมเพ่ือเปIนสัญลักษณ)ของการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมหาวิทยาลัย
จะจัดกิจกรรมให&นักศึกษาท่ีสนใจเข&าร/วมเดินรณรงค)และจุดเทียนเพ่ือแสดงสัญลักษณ)ดังกล/าวในวันท่ี ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๗   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 
  ตามท่ีได&มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน)หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝPายเลขานุการ ได&จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร&อยแล&ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๓ หน&า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต/หน&า ๑-๑๓ ซ่ึงฝPายเลขานุการ 
ได&ดําเนินการจัดส/งหนังสือเพ่ือให&กรรมการสภามหาวิทยาลัยได&รับรองรายงานการประชุมดังกล/าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๔ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให&กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยส/งข&อแก&ไขให&ฝPายเลขานุการภายในวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๕๗ หากพ&นกําหนดวันดังกล/าวให&ถือ
ว/ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม/มีการแก&ไข  
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม/มีการแก&ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖  
    โดยไม4มีการแก&ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม/มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  ผู&ช/วยศาสตราจารย)กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ) รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน)หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝPายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางได&สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
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 ๔.๒ ผลสรุปความคิดเห็นและข&อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการจัดงาน “ม4วน
จิตคิดเติงหา” 
  อาจารย)แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง ได&แจ&งให& 
ท่ีประชุมทราบถึงผลสรุปความคิดเห็นและข&อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการจัดงาน “ม/วนจิต
คิดเติงหา” ซ่ึงมีท้ังหมด ๑๔ ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต4งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด&วย 
 ๑. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ไพฑูรย) อินตCะขัน คณบดี เปIนประธานกรรมการ 
 ๒. ผู&ช/วยศาสตราจารย)กาญจนา คุมา รองคณบดี เปIนกรรมการ 
 ๓. อาจารย)นุสรา แสงอร/าม รองคณบดี เปIนกรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย)สุวรรณี โพธิศรี คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
 ๕. อาจารย)ปDยะ วัตถพาณิชย) คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
 ๖. อาจารย)ประเสริฐ ยังปากน้ํา คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
 ๗. รองศาสตราจารย)ปพฤกษ) อุตสาหะวาณิชกิจ ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
 ๘. นายโกศล เฟUVองฟู ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
 ๙. นายประพัฒน)ศร รุ/งเรือง ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
 ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปIนเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด&วย 
 ๑. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ไพฑูรย. อินตIะขัน คณบดี เป6นประธานกรรมการ 
 ๒. ผู&ช4วยศาสตราจารย.กาญจนา คุมา รองคณบดี เป6นกรรมการ 
 ๓. อาจารย.นุสรา แสงอร4าม รองคณบดี เป6นกรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย.สุวรรณี โพธิศรี คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๕. อาจารย.ปJยะ วัตถพาณิชย. คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๖. อาจารย.ประเสริฐ ยังปากน้ํา คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๗. รองศาสตราจารย.ปพฤกษ. อุตสาหะวาณิชกิจ ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๘. นายโกศล เฟOPองฟู ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๙. นายประพัฒน.ศร รุ4งเรือง ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป6นเลขานุการ 
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 ๕.๒ การแต4งตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร. 
  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร) ประกอบด&วย 
 ๑. อาจารย)วิยดา เหล/มตระกูล คณบดี เปIนประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย)ศิริพรรณ กาจกําแหง รองคณบดี เปIนกรรมการ 
 ๓. อาจารย)เจือจันทร) วงศ)พลกานันท) รองคณบดี เปIนกรรมการ 
 ๔. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ศิรินารถ วัฒนกุล คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
 ๕. ผู&ช/วยศาสตราจารย)จรีรัตน) สุวรรณ) คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
 ๖. อาจารย)สมชาย บุญศิริเภสัช คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
 ๗. นายอมรวิชช) นาครทรรพ ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
 ๘. นายธรรมจักร แสงทอง ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
 ๙. นายเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท) ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
 ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร)  เปIนเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร. ประกอบด&วย 
 ๑. อาจารย.วิยดา เหล4มตระกูล คณบดี เป6นประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย.ศิริพรรณ กาจกําแหง รองคณบดี เป6นกรรมการ 
 ๓. อาจารย.เจือจันทร. วงศ.พลกานันท. รองคณบดี เป6นกรรมการ 
 ๔. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ศิรินารถ วัฒนกุล คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๕. ผู&ช4วยศาสตราจารย.จรีรัตน. สุวรรณ. คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๖. อาจารย.สมชาย บุญศิริเภสัช คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๗. นายอมรวิชช. นาครทรรพ ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๘. นายธรรมจักร แสงทอง ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๙. นายเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท. ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร.  เป6นเลขานุการ 
 

 ๕.๓ การแต4งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกอบด&วย 
  ๑. อาจารย)ปริตต) สายสี ผู&อํานวยการ เปIนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย)ปDยะ วัตถพาณิชย) รองผู&อํานวยการ เปIนกรรมการ 
  ๓. อาจารย)ปราการ ใจดี รองผู&อํานวยการ เปIนกรรมการ 
  ๔. ผู&ช/วยศาสตราจารย)วิพัฒน) หม่ันการ คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
  ๕. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ศรชัย เต็งรัตน)ล&อม คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
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  ๖. อาจารย)ฐิติมา โรจนไพฑูรย) คณาจารย)ประจํา เปIนกรรมการ 
  ๗. นายประดิษฐ สรรพช/าง ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
  ๘. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ณรงค) สมิทธิธรรม ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
  ๙. นางสายฝน นาถพรายพันธุ) ผู&ทรงคุณวุฒิ เปIนกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน&าสํานักงานผู&อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปIนเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด&วย 
 ๑. อาจารย.ปริตต. สายสี ผู&อํานวยการ เป6นประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย.ปJยะ วัตถพาณิชย. รองผู&อํานวยการ เป6นกรรมการ 
 ๓. อาจารย.ปราการ ใจดี รองผู&อํานวยการ เป6นกรรมการ 
 ๔. ผู&ช4วยศาสตราจารย.วิพัฒน. หม่ันการ คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๕. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ศรชัย เต็งรัตน.ล&อม คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๖. อาจารย.ฐิติมา โรจนไพฑูรย. คณาจารย.ประจํา เป6นกรรมการ 
 ๗. นายประดิษฐ สรรพช4าง ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๘. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ณรงค. สมิทธิธรรม ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๙. นางสายฝน นาถพรายพันธุ. ผู&ทรงคุณวุฒิ เป6นกรรมการ 
 ๑๐. หัวหน&าสํานักงานผู&อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป6นเลขานุการ 
 

 ๕.๔ พิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท4องเท่ียว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท/องเท่ียวหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๒ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข&อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ปรับรายชื่ออาจารย)ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตามเกณฑ)มาตรฐานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  ๒. เพ่ิมเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรและเพ่ิมข&อแตกต/างระหว/างรายวิชาท่ีตัดออก
และรายวิชาท่ีปรับเพ่ิมให&ชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการท4องเท่ียว หลักสูตร 
     ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ โดยให&ดําเนินการตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส4งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท4องเท่ียว 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ให&สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ภายใน ๓๐ วัน 
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 ๕.๕ พิจารณาให&ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาให&ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม/ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๕.๑-หมายเลข ๕.๕.๒  

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข&อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ให&เน&นการวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย)ประจําหลักสูตรให&มากข้ึน 
  ๒. ระบุแหล/งทุนสนับสนุนให&ชัดเจน 
  ๓. ให&มีการบริหารจัดการด&านงบประมาณโดยเน&นการพ่ึงพาตนเอง 
  ๔. การจัดการหลักสูตรให&เร/งพัฒนาจุดเด/นของมหาวิทยาลัยโดยให&สอดรับกับ
ทรัพยากรท&องถ่ิน 
  ๕. ให&เสนอหลักสูตรเม่ืออาจารย)ประจําหลักสูตรมีความพร&อมด&านผลงานทางวิชาการ
โดยเฉพาะงานวิจัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
    เคมี โดยให&มีการปรับและจัดทําหลักสูตรตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ได&พิจารณาเห็นชอบในการให&ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปWการศึกษา 
๒๕๕๖ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕๕๒ คน ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ
การให&ปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕๕๒ คน ดังนี้ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน    ๕๗  คน   
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๔๐  คน 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร)ศึกษา จํานวน ๑  คน 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๙  คน 
   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง  
     และชนบท  จํานวน ๑  คน 
   สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๖  คน 
  ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๔๙๕  คน   
   สาขานิติศาสตร) จํานวน ๑  คน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

๘

    สาขาวิทยาศาสตร) จํานวน ๑๐๗  คน 
   สาขาศิลปศาสตร) จํานวน ๑๓๒  คน 
   สาขาครุศาสตร) จํานวน ๒  คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๘๓  คน 
   สาขาการบัญชี จํานวน ๖๗  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร) จํานวน ๓  คน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-หมายเลข ๕.๖.๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
    จํานวน ๕๕๒ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ (ร4าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ป̂การศึกษา ๒๕๕๖ 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบป̂การศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&ขออนุญาตท่ีประชุมให&ผู&ช/วยศาสตราจารย)เบญจวรรณ เลาลลิต ผู&ช/วยอธิการบดีด&านประกัน
คุณภาพ เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณา (ร/าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปWการศึกษา 
๒๕๕๖ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปWการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข&อเสนอแนะให&มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต/ละปWอย/างต/อเนื่อง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ป̂การศึกษา  
    ๒๕๕๖ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบป̂การศึกษา ๒๕๕๕  
 

 ๕.๘ รายงานผลการบริหารความเส่ียง ป̂งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&ขออนุญาตท่ีประชุมให&นายวรากร เนือยทอง ผู&อํานวยการกองนโยบายและแผน เสนอให& 
ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข&อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอให&มหาวิทยาลัยจัดการบริหารความเสี่ยงอย/างต/อเนื่องและเร/งพัฒนาประเด็น 
ท่ีมีค/าคะแนนความเสี่ยงสูง 
  ๒. ขอให&มหาวิทยาลัยเร/งพัฒนางานวิจัยของอาจารย)ให&มีคุณภาพ โดยให&เน&นต้ังแต/ 
การจัดการกระบวนการทําวิจัยท่ีมีคุณภาพและได&รับการตีพิมพ)ในวารสารท่ีได&รับการยอมรับท้ังใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ   



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

๙

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเส่ียง ป̂งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๙ การแต4งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู&ทรงคุณวุฒิ 
  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
จากผู&ทรงคุณวุฒิ โดยสืบเนื่องจากกรรมการสภาวิชาการจากผู&ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ตามคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๔๓/๒๕๕๔ เรื่องแต/งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ มีวาระดํารงตําแหน/ง
คราวละสองปW และจะครบวาระในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการดังกล/าว ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ เปIนประธานกรรมการ  
   อธิการบดี 
  ๒. อาจารย)วิยดา เหล/มตระกูล เปIนกรรมการ 
   คณบดีคณะครุศาสตร) 
  ๓. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ธนวิทย) บุตรอุดม เปIนกรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)  
  ๔. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ปรีชา โพธิ์แพง เปIนกรรมการ  
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร) 
  ๕. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ไพฑูรย) อินตCะขัน เปIนกรรมการ  
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ๖. ผู&ช/วยศาสตราจารย)พงษ)สวัสด์ิ อํานาจกิติกร เปIนกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๗. ผู&ช/วยศาสตราจารย)สุวรรณี จันทร)ตา เปIนกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๘. อาจารย)วิเชษฐ ยิ้มละมัย เปIนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
  ๙. อาจารย)ภานุวัฒน) ชัยชนะ เปIนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
  ๑๐. ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล เปIนกรรมการและเลขานุการ 
   รองอธิการบดีฝPายวิชาการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู&ทรงคุณวุฒิ  
    ประกอบด&วย 
  ๑. ผู&ช4วยศาสตราจารย.เล็ก แสงมีอานุภาพ เป6นประธานกรรมการ  
   อธิการบดี 
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๑๐

  ๒. อาจารย.วิยดา เหล4มตระกูล เป6นกรรมการ 
   คณบดีคณะครุศาสตร. 
  ๓. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ธนวิทย. บุตรอุดม เป6นกรรมการ 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.  
  ๔. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ปรีชา โพธิ์แพง เป6นกรรมการ  
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร. 
  ๕. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ไพฑูรย. อินตIะขัน เป6นกรรมการ  
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ๖. ผู&ช4วยศาสตราจารย.พงษ.สวัสดิ์ อํานาจกิติกร เป6นกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๗. ผู&ช4วยศาสตราจารย.สุวรรณี จันทร.ตา เป6นกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๘. อาจารย.วิเชษฐ ย้ิมละมัย เป6นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจํา 
  ๙. อาจารย.ภานุวัฒน. ชัยชนะ เป6นกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย.ประจํา 
  ๑๐. ผู&ช4วยศาสตราจารย.สมชัย โกศล เป6นกรรมการและเลขานุการ 
   รองอธิการบดีฝ_ายวิชาการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

  ประธานได&แจ&งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร)ท่ี ๘ กุมภาพันธ) ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน)หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 

 ๖.๒ การดําเนินการตามหนังสือสํานักงานตรวจเงินแผ4นดิน ท่ี ตผ๐๔๙ ลป/๒๖๔  
ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินการตามหนังสือสํานักงานตรวจเงินแผ/นดิน  
ท่ี ตผ๐๔๙ ลป/๒๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได&รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให&ดําเนินการจัดซ้ือ รถตู&โดยสาร  
๗ ท่ีนั่ง ๑ คัน กับรถยนต)นั่ง ๑ คัน ตามความจําเปIนเพ่ือใช&เปIนรถรับรองบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย  
ในการเดินทาง และในงานพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงจัดข้ึนทุกปW และงานสําคัญอ่ืนๆ เปIนเงิน 
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๑๑

๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท โดยใช&เงินรายได&ของมหาวิทยาลัย จากบัญชี “เงินรับฝากเหลือจ/าย” ของมหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยได&ดําเนินการไปเรียบร&อยแล&วนั้น รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๖.๒.๑ และได&ขออนุญาตออกจากห&องประชุมเนื่องจากเปIนผู&มีส/วนเก่ียวข&อง 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข&อเสนอแนะให&แต/งต้ังคณะกรรมการสอบหา
ข&อเท็จจริงท่ีมาของเงินรับฝากเหลือจ/ายดังกล/าวก/อนและให&มหาวิทยาลัยดําเนินการหาตัวผู&รับผิด 
ทางละเมิดภายหลัง หากผลการสอบสวนข&อเท็จจริงปรากฏว/ามีผู&ท่ีมีส/วนเก่ียวข&องกระทําผิดละเมิด โดยมี
เจตนาทุจริตหรือประมาทเลินเล/ออย/างร&ายแรงจนเปIนเหตุให&มหาวิทยาลัยได&รับความเสียหาย จึงจะ
ดําเนินการสอบหาผู&รับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด&วยหลักเกณฑ)การปฏิบัติเก่ียวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ&าหน&าท่ี พ.ศ.๒๕๓๙  โดยท่ีประชุมได&เห็นชอบแต/งต้ังคณะกรรมการสอบหา
ข&อเท็จจริงท่ีมาของเงินรับฝากเหลือจ/าย ประกอบด&วย 
  ๑. นายสมเกียรติ  อัญชนา  เปIนประธานกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นายชนรรค)  พุทธมิลินประทีป เปIนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย) เปIนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
  ๔. รองศาสตราจารย)สุรชัย  ขวัญเมือง เปIนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
  ๕. ผู&ช/วยศาสตราจารย)ไพฑูรย) อินตCะขัน เปIนกรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ๖. ผู&ช/วยศาสตราจารย)กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) เปIนเลขานุการ 
   รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
  ๗. นายปรีชา  ไชยโย เปIนผู&ช/วยเลขานุการ 
   ผู&อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
  ๘. ว/าท่ีร&อยตรีณัฐพัชร  วันตัน เปIนผู&ช/วยเลขานุการ 
   นิติกรปฏิบัติการ 
  ๙. นายนฤพล จิกยอง เปIนผู&ช/วยเลขานุการ 
   นิติกรปฏิบัติการ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบให&อธิการบดีออกจากห&องประชุม 
   ๒. เห็นชอบแต4งตั้งคณะกรรมการสอบหาข&อเท็จจริงท่ีมาของเงินรับฝาก 
      เหลือจ4าย ประกอบด&วย 
    ๑. นายสมเกียรติ  อัญชนา  เป6นประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

๑๒

    ๒. นายชนรรค.  พุทธมิลินประทีป เป6นกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
    ๓. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย. เป6นกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
    ๔. รองศาสตราจารย.สุรชัย  ขวัญเมือง เป6นกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
    ๕. ผู&ช4วยศาสตราจารย.ไพฑูรย. อินตIะขัน เป6นกรรมการ 
     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    ๖. ผู&ช4วยศาสตราจารย.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ. เป6นเลขานุการ 
     รองอธิการบดีฝ_ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
    ๗. นายปรีชา  ไชยโย เป6นผู&ช4วยเลขานุการ 
     ผู&อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
    ๘. ว4าท่ีร&อยตรีณัฐพัชร  วันตัน เป6นผู&ช4วยเลขานุการ 
     นิติกรปฏิบัติการ 
    ๙. นายนฤพล จิกยอง เป6นผู&ช4วยเลขานุการ 
     นิติกรปฏิบัติการ 
 

 ๖.๓ การแต4งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาแต/งต้ังกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
(แทนตําแหน/งท่ีว/าง) โดยสืบเนื่องจากการท่ีนายเกรียงเดช แก&วบุญปHน และนายสุทธพงษ) ขวดแก&ว 
กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ได&ลาออกจากการเปIน
พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนั้นจึงทําให&องค)ประกอบของกรรมการตามความข&อ ๘(๗) แห/ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว/าด&วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ว/างลง 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยได&ดําเนินการตามความข&อ ๘ ย/อหน&า ๓ “การได&มาซ่ึงกรรมการ
ตามข&อ ๘(๗) ให&กรรมการแต/ละประเภทเลือกกันเอง” เรียบร&อยแล&ว ผลปรากฏผู&ได&รับเลือกเปIนกรรมการ
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) ประกอบด&วย 
  ๑. นางสาวศศธร เครือนันตา เปIนกรรมการ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
  ๒. นางสาวรัชสุภา การักษ) เปIนกรรมการ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบแต4งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
     (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) ประกอบด&วย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

๑๓

  ๑. นางสาวศศธร เครือนันตา เป6นกรรมการ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
  ๒. นางสาวรัชสุภา การักษ. เป6นกรรมการ 
   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปHดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน&างานประชุมและพิธีการ ผู&อํานวยการกองกลาง  
 ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&บันทึก/พิมพ.รายงานการประชุม ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู&ช/วยศาสตราจารย)กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ)) 
 ผู&อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู&ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 ได&ผ/านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร&อยแล&ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก&ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  


