
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๘ มีนาคม 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(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
๔. อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
๕. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผู(ช0วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๕.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๖.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สุวรรณี จันทร+ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๗.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๘. อาจารย+ภานุวัฒน+ ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+ปBยะ วัตถพาณิชย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+เอกรัฐ อินตEะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑. อาจารย+วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๒.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู&ไม5มาประชุม (มีภารกิจจําเป7น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
 

ผู&ปฏิบัติหน&าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๒

๓.  นางก่ิงดาว ปHดเปา  ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล0าวเปBดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ&งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการทํางาน 

  ประธานได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าจากแนวคิดของ Ken Blanchard ท่ีกล0าวว0า  
“ถ(าสมรรถนะความสามารถในการทํางานตํ่าคนเราจะต(องการ ความชัดเจนเรื่องทิศทางในการทํางาน และ 
ถ(าความผูกพันหรือพันธะสัญญาภายในองค+กรตํ่าคนเราจะต(องการ การสนับสนุนการทํางานจากทุกฝUาย” 
ดังนั้น จึงเสนอแนวคิดในการสร(างบรรยากาศในการทํางานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบด(วยปHจจัย 
หลายอย0าง ดังนี้ 

  ๑. ค0าจ(าง 
  ๒. ภาระหน(าท่ีท่ีมอบหมายให(ทําตรงกับความรู(ความสามารถ 
  ๓. การส0งเสริมให(บุคลากรเกิดความก(าวหน(า 
  ๔. การได(รับการยอมรับจากทุกฝUาย 
  ๕. เง่ือนไขในการทํางาน 
  ๖. สวัสดิการหรืออ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากค0าจ(าง 
  ๗. ภาวะผู(นําขององค+กรระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน0วยงาน 
  ๘. เพ่ือนร0วมงานท่ีดี 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก&าวสู5การเป7นอาจารย/มืออาชีพ” 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0ามหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก(าวสู0
การเปYนอาจารย+มืออาชีพ” จํานวน ๕ รุ0น รุ0นละ ๕๐ คน โดยจะจัดท่ีจังหวัดชลบุรี  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓

 ๑.๓ ความร5วมมือระหว5างมหาวิทยาลัยกับองค/กรภายในจังหวัดลําปาง 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าขณะนี้มหาวิทยาลัยได(ทําความร0วมมือระหว0างมหาวิทยาลัยกับ
องค+กรภายในจังหวัดลําปาง ซ่ึงมี ๒ โครงการ ดังนี้ 

  ๑. งานวิจัย ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 
  ๒. โครงการพ่ีช0วยน(อง ซ่ึงเปYนโครงการใหม0ท่ีดําเนินการเก่ียวกับการช0วยเหลือโรงงาน
เซรามิกขนาดเล็ก 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ โครงการพัฒนาอาจารย/และนักศึกษาเพ่ือเตรียมตัวสู5 AEC  

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู0ระหว0างการจัดทําโครงการพัฒนาอาจารย+
และนักศึกษาเพ่ือเตรียมตัวสู0 AEC โดยจะมีการจัดอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษให(แก0อาจารย+  
และในการจัดการเรียนการสอนให(มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมหรือการอบรมภาษาอังกฤษให(แก0นักศึกษา 

  ท่ีประชุมได(ให(ข(อเสนอแนะเพ่ิมเติมว0ามหาวิทยาลัยควรเร0งดําเนินการในเรื่องดังกล0าว 
โดยสร(างบรรยากาศและจัดกิจกรรมท่ีทําให(เกิดการแลกเปลี่ยนและพูดภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัย  
จัดให(มีการทดสอบก0อนและหลังการจัดอบรม และสร(างแรงจูงใจโดยการมอบประกาศนียบัตรให(แก0
อาจารย+หรือนักศึกษาท่ีผ0านการทดสอบเพ่ือรับรองความสามารถในด(านภาษาอังกฤษ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๘ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝUายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๒ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต0หน(า ๑-๑๒ ซ่ึงฝUายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส0งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล0าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๙ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๗ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส0งข(อแก(ไขให(ฝUายเลขานุการภายในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ หากพ(นกําหนดวันดังกล0าวให(
ถือว0ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม0มีการแก(ไข  
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๔

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม0มีการแก(ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  
    โดยไม5มีการแก&ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด&วย การจ5ายเงินค5าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝUายวางแผนและพัฒนา ได(ขอถอน
ระเบียบวาระนี้ออก 
มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบให&ถอนระเบียบวาระนี้ออก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ/ ๒๕๕๗ 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝUายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝUายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  

 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง กําหนดอัตราค5าตอบแทนผู&อ5าน ตรวจ
และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าขณะนี้มหาวิทยาลัยได(จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง กําหนดอัตราค0าตอบแทนผู(อ0าน ตรวจ และประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗ เสร็จเรียบร(อยแล(ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๕

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด&วย การยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ว5าด&วย การจัดตั้งกองทุนของหน5วยงาน พ.ศ… 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร0างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได(เสนอให( 
ท่ีประชุมพิจารณา (ร0าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว0าด(วย การยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ว0าด(วย การจัดต้ังกองทุนของหน0วยงาน พ.ศ… รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(ปรับร0างระเบียบดังกล0าวเปYนข(อบังคับ
โดยให(กําหนดวัตถุประสงค+ องค+ประกอบของคณะกรรมการกองทุน และการรายงานผลการดําเนินงานของ
แต0ละกองทุนให(ชัดเจน สําหรับประกาศกองทุนหน0วยงานท่ีได(จัดทําแล(ว หากข(อบังคับได(รับความเห็นชอบ
ให(หน0วยงานดําเนินการจัดทําเปYนระเบียบเพ่ือให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาภายใน ๖๐ วัน  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให&ปรับ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด&วย การยกเลิก 
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด&วย การจัดตั้งกองทุนของหน5วยงาน  
    พ.ศ. … เป7นข&อบังคับ โดยให&มีการดําเนินการจัดทําตามข&อเสนอแนะ 
    ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด&วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร0างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได(ขอถอน
ระเบียบวาระนี้ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบให&ถอนระเบียบวาระนี้ออก 
 

 ๕.๓ การแต5งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินรายได&ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต0งต้ังคณะกรรมการกองทุนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประกอบด(วย 

  ๑. ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ เปYนประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
  ๒. ผู(ช0วยศาสตราจารย+นิลวัฒน+ พัฒนพงษ+ เปYนกรรมการ 
   รองอธิการบดีฝUายบริหาร 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๖

  ๓. ผู(ช0วยศาสตราจารย+พงษ+สวัสด์ิ อํานาจกิติกร  เปYนกรรมการ 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๔. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม  เปYนกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
  ๕. ผู(ช0วยศาสตราจารย+จรีรัตน+ สุวรรณ+  เปYนกรรมการ 
   ผู(อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๖. ประธานสภาคณาจารย+และข(าราชการ เปYนกรรมการ 
  ๗. นายอนุรักษ+ นภาวรรณ เปYนกรรมการ 
   ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ๘. นายมานูญ หาญเทวี เปYนกรรมการ 
   ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  ๙. ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เปYนกรรมการและเลขานุการ 
   รองอธิการบดีฝUายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
  ๑๐. นางสาวฉันทาพัฒน+ สมปาน เปYนผู(ช0วยเลขานุการ 
  ๑๑. นางก่ิงดาว ปHดเปา เปYนผู(ช0วยเลขานุการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินรายได&ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    ประกอบด&วย 
 ๑. ผู&ช5วยศาสตราจารย/เล็ก แสงมีอานุภาพ เป7นประธานกรรมการ 
  อธิการบดี 
 ๒. ผู&ช5วยศาสตราจารย/นิลวัฒน/ พัฒนพงษ/ เป7นกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝPายบริหาร 
 ๓. ผู&ช5วยศาสตราจารย/พงษ/สวัสดิ์ อํานาจกิติกร  เป7นกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๔. ผู&ช5วยศาสตราจารย/ธนวิทย/ บุตรอุดม  เป7นกรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 
 ๕. ผู&ช5วยศาสตราจารย/จรีรัตน/ สุวรรณ/  เป7นกรรมการ 
  ผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๖. ประธานสภาคณาจารย/และข&าราชการ เป7นกรรมการ 
 ๗. นายอนุรักษ/ นภาวรรณ เป7นกรรมการ 
  ผู&ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๘. นายมานูญ หาญเทวี เป7นกรรมการ 
  ผู&ทรงคุณวุฒิภายนอก  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๗

 ๙. ผู&ช5วยศาสตราจารย/กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ/ เป7นกรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ๑๐. นางสาวฉันทาพัฒน/ สมปาน เป7นผู&ช5วยเลขานุการ 
 ๑๑. นางก่ิงดาว ปRดเปา เป7นผู&ช5วยเลขานุการ 
 

 ๕.๔ การแต5งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย/
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต0งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย+ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยได(เสนอให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ
เลือกกันเองเพ่ือให(ได(มาซ่ึงประธานของคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+
ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สําหรับองค+ประกอบอ่ืนของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการ
เรียบร(อยแล(ว ประกอบด(วย 
  ๑. ประธานสภาคณาจารย+และข(าราชการ เปYนกรรมการ 
  ๒. ผู(ช0วยศาสตราจารย+นิลวัฒน+ พัฒนพงษ+ เปYนกรรมการ 
   รองอธิการบดีฝUายบริหาร 
  ๓. ผู(ช0วยศาสตราจารย+วิพัฒน+ หม่ันการ เปYนกรรมการ 
   รองอธิการบดีฝUายวิจัยและกิจการพิเศษ 
  ๔. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ปรีชา โพธิ์แพง เปYนกรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร+ 
  ๕. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม เปYนกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
  ๖. ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เปYนกรรมการและเลขานุการ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ๗. นางก่ิงดาว ปHดเปา เปYนผู(ช0วยเลขานุการ 
  ๘. ว0าท่ีร(อยตรีณัฐพัชร วันตัน เปYนผู(ช0วยเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ในการนี้  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิได( เห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล  
ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ เปYนประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
    คณาจารย/ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบด&วย 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๘

  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เป7นประธานกรรมการ  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. ประธานสภาคณาจารย/และข&าราชการ เป7นกรรมการ 

 ๓. ผู&ช5วยศาสตราจารย/นิลวัฒน/ พัฒนพงษ/ เป7นกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝPายบริหาร 

 ๔. ผู&ช5วยศาสตราจารย/วิพัฒน/ หม่ันการ เป7นกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝPายวิจัยและกิจการพิเศษ 

 ๕. ผู&ช5วยศาสตราจารย/ปรีชา โพธิ์แพง เป7นกรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร/ 

 ๖. ผู&ช5วยศาสตราจารย/ธนวิทย/ บุตรอุดม เป7นกรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 

 ๗. ผู&ช5วยศาสตราจารย/กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ/ เป7นกรรมการและเลขานุการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๘. นางก่ิงดาว  ปRดเปา เป7นผู&ช5วยเลขานุการ 
 ๙. ว5าท่ีร&อยตรีณัฐพัชร  วันตัน เป7นผู&ช5วยเลขานุการ 
 

 ๕.๕ การแต5งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 
  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต0งต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
ประกอบด(วย 
  ๑. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม เปYนประธานกรรมการ 
   คณบดี  
  ๒. อาจารย+อํานาจ สงวนกลาง เปYนกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. อาจารย+พงศธร คําใจหนัก เปYนกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. อาจารย+สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล เปYนกรรมการ 
   คณาจารย+ประจํา 
  ๕. ผู(ช0วยศาสตราจารย+พรสวรรค+ มณีทอง เปYนกรรมการ 
   คณาจารย+ประจํา 
  ๖. อาจารย+รัชนีวรรณ มาวงศ+ เปYนกรรมการ 
   คณาจารย+ประจํา 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๙

  ๗. รองศาสตราจารย+ปพฤกษ+บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ เปYนกรรมการ 
   ผู(ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นางสาวพจนี พรหมจิตต+ เปYนกรรมการ 
   ผู(ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นางนิภา เชาว+กิตติโสภณ เปYนกรรมการ 
   ผู(ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน(าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ เปYนเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งแต5งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร/และ 
    สังคมศาสตร/ ประกอบด&วย 
 ๑. ผู&ช5วยศาสตราจารย/ธนวิทย/ บุตรอุดม เป7นประธานกรรมการ 
  คณบดี  
 ๒. อาจารย/อํานาจ สงวนกลาง เป7นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๓. อาจารย/พงศธร คําใจหนัก เป7นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๔. อาจารย/สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล เป7นกรรมการ 
  คณาจารย/ประจํา 
 ๕. ผู&ช5วยศาสตราจารย/พรสวรรค/ มณีทอง เป7นกรรมการ 
  คณาจารย/ประจํา 
 ๖. อาจารย/รัชนีวรรณ มาวงศ/ เป7นกรรมการ 
  คณาจารย/ประจํา 
 ๗. รองศาสตราจารย/ปพฤกษ/บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ เป7นกรรมการ 
  ผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นางสาวพจนี พรหมจิตต/ เป7นกรรมการ 
  ผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นางนิภา เชาว/กิตติโสภณ เป7นกรรมการ 
  ผู&ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. หัวหน&าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร/ เป7นเลขานุการ 
   และสังคมศาสตร/ 
 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๑๐

 ๕.๖ การแต5งตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหน5งท่ีว5าง) 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต0งต้ังกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหน0ง 
ท่ีว0าง) โดยสืบเนื่องจากศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา กรรมการประจําคณะจากผู(ทรงคุณวุฒิ ได(ขอ
ลาออกจากตําแหน0งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอแต0งต้ัง  
รองศาสตราจารย+อภิรักษ+ เพียรมงคล เปYนกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากผู(ทรงคุณวุฒิ  
(แทนตําแหน0งท่ีว0าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งรองศาสตราจารย/อภิรักษ/ เพียรมงคล เป7นกรรมการประจํา 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรจากผู&ทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหน5งท่ีว5าง)  
 

 ๕.๗ การแต5งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝUายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต0งต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยสืบเนื่องจาก
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๔/๒๕๕๗ ได(แต0งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู(ทรงคุณวุฒิ 
นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได(ดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู(ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัยได(
ดําเนินการในส0วนขององค+ประกอบอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร(อยแล(ว ดังนั้นจึงขอ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภาวิชาการจากผู(ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะกรรมการฯ  
ได(ดําเนินการสรรหาให(ได(กรรมการสภาวิชาการตามความข(อ ๕ แห0งข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ว0าด(วย สภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ จํานวน ๑๒ คน ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย+สมศักด์ิ ภู0วิภาดาวรรธน+ 
  ๒. รองศาสตราจารย+วัฒนา พัดเกตุ 
  ๓. รองศาสตราจารย+ปพฤกษ+บารมี อุสาหะวาณิชกิจ 
  ๔. รองศาสตราจารย+เอกรัฐ บุญเชียง 
  ๕. รองศาสตราจารย+อภิรักษ+ เพียรมงคล 
  ๖. รองศาสตราจารย+ธีรศิลปe ทุมวิภาต 
  ๗. ผู(ช0วยศาสตราจารย+รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน+ 
  ๘. อาจารย+สืบศักด์ิ แสนยาเกียรติคุณ 
  ๙. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 
  ๑๐. รองศาสตราจารย+วันชัย ผู(ภักดี 
  ๑๑. ผู(ช0วยศาสตราจารย+อภิชาติ ชิดบุรี 
  ๑๒. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ศุภวัฒน+ ลาวัณย+วิสุทธิ์ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๑๑

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและได(ดําเนินการตามข(อ ๙ แห0งข(อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ว0าด(วย สภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงได(ดําเนินการเลือกด(วยการลงคะแนนโดยวิธีลับ  
ซ่ึงผลปรากฏผู(ได(รับเลือกจํานวน ๖ คน ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย+สมศักด์ิ ภู0วิภาดาวรรธน+ 
  ๒. รองศาสตราจารย+วัฒนา พัดเกตุ 
  ๓. รองศาสตราจารย+ปพฤกษ+บารมี อุสาหะวาณิชกิจ 
  ๔. รองศาสตราจารย+เอกรัฐ บุญเชียง 
  ๕. รองศาสตราจารย+อภิรักษ+ เพียรมงคล 
  ๖. รองศาสตราจารย+ธีรศิลปe ทุมวิภาต 

  ท่ีประชุมขอให(มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดําเนินการทาบทามเพ่ือให(ได(มาซ่ึงกรรมการ
สภาวิชาการผู(ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน  

  สําหรับกรรมการสภาวิชาการตามข(อ ๔ แห0งข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ว0าด(วย สภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(ดําเนินการตามข(อ ๖ แห0งข(อบังคับดังกล0าว
เรียบร(อยแล(ว โดยมีรายชื่อผู(ท่ีได(รับการเลือก ดังนี้ 
 ๑. อาจารย+วิยดา  เหล0มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร+ 
 ๒. รองศาสตราจารย+วิลาศ พุ0มพิมล คณาจารย+ประจําคณะวิทยาศาสตร+ 
 ๓.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สุวรรณี จันทร+ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๔. อาจารย+เอกรัฐ  อินตEะวงศา คณาจารย+ประจําคณะเทคโนโลยี  
       อุตสาหกรรม 
  ๕. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร+ 
      และสังคมศาสตร+    
 ๖. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ไพฑูรย+ อินตEะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 
 ในการนี้ ท่ีประชุมได(เสนอให(มีการแก(ไขข(อความในข(อ ๘ และข(อ ๙ ของข(อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางว0าด(วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ ใหม0 เพ่ือให(มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและมอบให&มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดําเนินการทาบทาม 
    เพ่ือให&ได&มาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการผู&ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน 
  ๒. กรณีได&รับการตอบรับจากผู&ทรงคุณวุฒิเรียบร&อยแล&วมอบมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏลําปางจัดทําคําส่ังแต5งตั้งกรรมการสภาวิชาการเสนอ 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางลงนามแต5งตั้งต5อไป 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก&ไขข&อความในข&อ ๘ และข&อ ๙ ของ 
    ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว5าด&วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ ใหม5 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๑๒

 ๕.๘ การขอขยายระยะเวลาการพิจารณา ตามหนังสือสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๙ 
(จังหวัดลําปาง) ลับ ท่ี ตผ ๐๔๙ ลป/๒๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสืบข(อเท็จจริง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการพิจารณา ตามหนังสือ
สํานักงานตรวจสอบพิเศษภาค ๙ (จังหวัดลําปาง) ลับ ท่ี ตผ ๐๔๙ ลป/๒๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
โดยขอขยายระยะเวลาการสืบข(อเท็จจริงจากวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๗ ต0อไปอีกจนถึงวันท่ี ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณา ตามหนังสือสํานักงานตรวจสอบ 
    พิเศษภาค ๙ (จังหวัดลําปาง) ลับ ท่ี ตผ ๐๔๙ ลป/๒๖๔ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  
    ๒๕๕๖ ตามเสนอ 
 

 ๕.๙ (ร5าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง วันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี พ.ศ. ... 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร0าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง วันหยุดพิเศษ
เฉพาะกรณี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง วันหยุดพิเศษเฉพาะ 
    กรณี พ.ศ. ... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร+ท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๒ กําหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
นอกสถานท่ี 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝUายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0ามหาวิทยาลัยกําหนดให(มีการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนอกสถานท่ี ระหว0างวันท่ี ๑๓-๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๑๓

 ๖.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระยะต5อไป 

  นายชนรรค+ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ได(เสนอ 
ความเห็นว0 าปHจจุ บันแนวโน(มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนลดลงและมีการขยาย
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึน ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยควรมีการหารือเชิงนโยบายว0าจะมี
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระยะต0อไปอย0างไร 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๔ การพัฒนาอาจารย/ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนอาจารย/ประจําหลักสูตร 

  รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ได(เสนอ
ความเห็นว0ามหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย+หรือเปBดรับอาจารย+ท่ีมีคุณสมบัติเปYนไปตาม
เกณฑ+มาตรฐานโดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนอาจารย+ประจําหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๕ การร&องเรียนของนักศึกษาในสาขาครุศาสตร/ท่ีสําเร็จการศึกษาในปVการศึกษา 
๒๕๕๖ 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งหารือท่ีประชุมเก่ียวกับข(อร(องเรียนจากนักศึกษาในสาขาครุศาสตร+ท่ีสําเร็จการศึกษา
ในปfการศึกษา ๒๕๕๖ ในกรณีท่ีได(ยื่นหนังสือขอให(มหาวิทยาลัยออกใบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาให( 
ได(ทันการรับสมัครครูผู(ช0วยของกระทรวงศึกษาธิการ  

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะว0าขอให(มหาวิทยาลัยตรวจสอบกับคุรุสภา
ว0าในกรณีการรับสมัครดังกล0าวสามารถใช(ใบรับรองได(หรือไม0 และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการอนุมัติผล
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในสาขาครุศาสตร+ท่ีสําเร็จการศึกษาในปfการศึกษา ๒๕๕๖ ให(แล(วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบกับคุรุสภาและดําเนินการ 
     ตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

๑๔

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปHดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ ผู(อํานวยการกองกลาง  
 ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&บันทึก/พิมพ/รายงานการประชุม ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝUายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู&ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 ได(ผ0านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร(อยแล(ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก(ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

  


