
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสรฐิ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๔. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ  

   และกิจการพิเศษ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว.๒๕ ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือ

วากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความ ขอ ๒๖(ฎ)(๓) จาก 

“รายวิชาใดท่ีนักศึกษา...” เปน “รายวิชาบังคับท่ีนักศึกษา...”    

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรี พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๓.๒ การพิจารณาวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของรองศาสตราจารยจําเนียร 

นันทดิลก 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาปรับวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของรองศาสตราจารยจําเนียร  

นันทดิลก จากวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยสืบเนื่องจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงใหพิจารณาวันท่ีแตงตั้งรองศาสตราจารยจําเนียร นันทดิลก  

อีกครั้ง เนื่องจาก บทความวิจัย เรื่อง S.Dhompongsa and J. Nantadilok (2015), A simple proof of 

the Brouwer Fixed point theorem, Thai J. Math., Vol.xx, Number xx, xx-xx (in press). ฉบับท่ี

สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไมไดตีพิมพ ซ่ึงหลักเกณฑการพิจารณากําหนดวันแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงตองไมกอนวันท่ีวารสารเผยแพรแลว ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติสมควรใหไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง ศาสตราจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนวันท่ีหลังจาก

วารสาร Thai J. Math. Vol.13, No.3 ไดตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย เรื่อง A simple proof of the 

Brouwer fixed point theorem. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหปรับวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยของ 

   รองศาสตราจารยจําเนียร นันทดิลก จากวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนวันท่ี  

   ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. 

๒๕๖๙) 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูดํารงตําแหนงบริหารไดรายงานความกาวหนาในการจัดทํา (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑  

  ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๑. ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหเพ่ิมขอมูล ป ๒๕๕๙ 

  ๒. ปรับลดคาเปาหมายในสวนของจํานวนนักศึกษาใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน 

  ๓. ใหเพ่ิมคาเปาหมายในสวนของหลักสูตร โดยใหเพ่ิมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร

ฝกอบรม หรือหลักสูตรตอเนื่องสําหรับบุคคลท่ีมีงานทําแลว 

  ๔. กลยุทธดานการบริการทางวิชาการ ให เพ่ิมจํานวนงานวิจัย ท่ี ไดรับรางวัล 

ในระดับชาติและจํานวนศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีบูรณาการรวมกันระหวางคณะ  

ภาคธุรกิจ เอกชน หรือทองถ่ิน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบ และขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยนําหลับไปพิจารณา 

    ในรายละเอียดและใหขอคิดเห็นในการประชุมครั้งตอไป 

  ๒. มอบผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี นําขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุมไปพิจารณาเพ่ือปรับแกไขและเพ่ิมเติมรายละเอียดใน  

    (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  

    พ.ศ. ๒๕๖๙)  
 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยในองคประกอบ

กรรมการตาม ขอ ๖(๔) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงไดหมดวาระลง ประกอบดวย 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ 

 ๒. อาจารยปริตต สายสี เปนกรรมการ 

 ๓.  วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน เปนกรรมการ 

 ๔. หัวหนางานคลัง  เปนกรรมการและเหรัญญิก 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ดํารงตําแหนงคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 

    ภายในมหาวิทยาลัย  

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ 

 ๒. อาจารยปริตต สายสี เปนกรรมการ 

 ๓.  วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน เปนกรรมการ 

 ๔. หัวหนางานคลัง  เปนกรรมการและเหรัญญิก 
 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(เพ่ิมเติม) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง

และชนบท 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุ มัติแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม

เมืองและชนบท ซ่ึงประมาณการรายรับมีจํานวน ๕๕๒,๐๐๐ บาท (หาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) จัดสรร

เพ่ิมเติมรอยละ ๗๐ ของประมาณการรายรับ เปนเงินจํานวน ๓๘๖,๔๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนหกพัน- 

สี่รอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

   (เพ่ิมเติม) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ 

   พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๓๘๖,๔๐๐ บาท  

   (สามแสนแปดหม่ืนหกพันส่ีรอยบาทถวน) 
 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๖ 

 ๕.๓ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ในการพิ จารณ าตามระเบี ยบวาระนี้ อ าจารย วุฒิ รัตน  พัฒ นิ บู ลย  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกจากท่ีประชุม 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ จํานวน ๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยธนกร นอยทองเล็ก ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๕ กุมภาพันธ  

     ๒๕๕๙ 

   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม  

     ๒๕๕๙ 

   ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยธนกร นอยทองเล็ก และ 

     อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 

     นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

     ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

     จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยศิรินารถ วัฒนกุล เปนอาจารยสุธิษณา 

โตธนายานนท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   การศึกษาปฐมวัย ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยสืบเนื่องจากคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี  

๒/๒๕๕๙ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ 

ไดดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการในสวนของ



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๗ 

องคประกอบอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ  

   อธิการบดี   

  ๒. รองศาสตราจารยนิโลบล นิ่มก่ิงรัตน เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๓. รองศาสตราจารยวัฒนา พัดเกตุ เปนกรรมการ  

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๔. รองศาสตราจารยจินันทนา จอมดวง เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๕. รองศาสตราจารยสิทธิ์ ธีรสรณ เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๖. รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ์ เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๗. ศาสตราจารยดนัย  บุณยเกียรติ เปนกรรมการ  

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๘. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะครุศาสตร 

  ๙. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน เปนกรรมการ 

   คณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๑๐.  รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล เปนกรรมการ 

   คณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร 

  ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

  ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนกรรมการ 

   คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา เปนกรรมการและเลขานุการ 

   รองอธิการบดี  

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบมหาวิทยาลัยท่ีผูทรงคุณวุฒิสําเร็จ

การศึกษาใหถูกตอง 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ  

   อธิการบดี   

  ๒. รองศาสตราจารยนิโลบล นิ่มกิ่งรัตน เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ     

  ๓. รองศาสตราจารยวัฒนา พัดเกตุ เปนกรรมการ  

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๔. รองศาสตราจารยจินันทนา จอมดวง เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๕. รองศาสตราจารยสิทธิ์ ธีรสรณ เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๖. รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ์ เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๗. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ เปนกรรมการ  

   ผูทรงคุณวุฒิ    

  ๘. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะครุศาสตร 

  ๙. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน เปนกรรมการ 

   คณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๑๐.  รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล เปนกรรมการ 

   คณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร 

  ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

  ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนกรรมการ 

   คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา เปนกรรมการและเลขานุการ 

    รองอธิการบดี 
 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๙ 

 ๕.๖ พิจารณาขอความเห็นชอบแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเสนอขอความเห็นชอบใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แตงตั้งรองศาสตราจารยปพฤกษบารมี อุตสาหะวาณิชกิจ ซ่ึงไมมีชื่ออยู

ในบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ.อ. กําหนด เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาการบัญชีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง แต สกอ. ไดชี้แจงวาการพิจารณาแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

สภามหาวิทยาลัย  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังรองศาสตราจารย 

ปพฤกษบารมี อุตสาหะวาณิชกิจ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาการบัญชีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบและเสนอแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ ดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารยปพฤกษบารมี อุตสาหะวาณิชกิจ เปนกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชา 

    การบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 ๕.๗ พิจารณาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ในการประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ี

มารวมประชุม จํานวน ๙ คน ประกอบดวย  

  ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร  

  ๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง          

  ๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช  

  ๔. นายประเสรฐิ ตันสกุล  

  ๕. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๑๐ 

  ๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต  

  ๗. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา    

  ๘. นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย      

  ๙. นายสมเกียรติ อัญชนา  

  ไดขออนุญาตออกจากท่ีประชุม 

  ประธานไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕).๙/๑๙๑๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเสนอขอโปรด

เกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีความเห็นใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการโดยสรุป ๓ ประเด็น 

ดังนี้ 

  ๑. สภามหาวิทยาลัยยังมิไดมีการพิจารณาตรวจสอบขอมูลสนับสนุนเก่ียวกับความรู

ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณเพ่ือยืนยันวาผูทรงคุณวุฒิแตละคนมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 

  ๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ไมเปนไปตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๓. การดําเนินการคัดเลือกใหไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

เม่ือดําเนินการแลวตองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงมีองคประกอบและองคประชุมตามมาตรา ๑๖ เพ่ือ

พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๘(๘) 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘(๑) (๒) (๓) และ (๔)  

    (ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ 

    ไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗) พิจารณา 

    ดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕). 

    ๙/๑๙๑๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

    พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

  การประชุมตามระเบียบวาระนี้ ท่ีประชุมเห็นชอบใหเปนการประชุมลับ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวาสภามหาวิทยาลัยควรไดรับทราบวามีคณะ

ใดบางท่ีเสนอ รายชื่อบุคคลท่ีไดรับการเสนอ และเสนอขอในสาขาใดจํานวนเทาไร ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เปนอยางไร 

และการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ใชหลักเกณฑอยางไรในการพิจารณาคัดคานหรือไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการประจําคณะท่ีเสนอมา 

โดยขอใหคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชี้แจงและ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดําเนินการตามขอเสนอของท่ีประชุม และนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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