
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. นายกีรต ิ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมอืง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.  นายแสงชัย   เอกพฒันพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๕.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๘. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยปยะ วตัถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๒. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 

ผูเขารวมประชุม  
๑. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ  
๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  
๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา  
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๒

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นายเกรียงเดช แกวบุญปน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสปุราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ผลการประชุมการสรางศักยภาพหลักในการพัฒนาและการบริหารดานการเงิน 
ในภาคสาธารณะ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการเขารวมประชุมการสรางศักยภาพหลัก 
ในการพัฒนาและการบริหารดานการเงินในภาคสาธารณะ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ที่ประชุมไดสรุปประเด็นในการสรางศักยภาพหลักในการพัฒนาและการบริหารดานการเงินใน 
ภาคสาธารณะทั้งหมด ๖ ประเด็น ประกอบดวย 
  ๑. Efficiency มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีตนทุนที่ไมแพง 
  ๒. Security มีความมั่นคง ปลอดภัย ตามฐานะของประเทศและหนวยงาน 
  ๓. Innovation นํานวัตกรรมใหมมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสังคมและ
หนวยงาน 
  ๔. Responsibility มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับตาง ๆ 
  ๕. Transparency มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
  ๖. Accountability มีความรับผิดชอบตอสังคม 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 
 
 
 

 ๑.๒ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดและเขารวม ดังนี ้
   ๑. งาน “วิทยาศาสตรนิทัศน ราชภัฏลําปาง’ ๕๕” ระหวางวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 
  ๒. งานสานศิลปถิ่นมนุษย วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ๓. งานวันเทคโนโลยีราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
  ๔. งานวัฒนธรรม ๔ ไทและชนเผา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๓

  ๕. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย: การขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อสรางพลังชมุชน ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 

 ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

 ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ ซึ่งฝายเลขานุการ 
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๓ ลงวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดังกลาว
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

  ในการนี ้นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหมี 
การแกไขรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕.๖ โดยใหเพิ่มยอหนาที่ ๔ ดวยขอความวา “ในการนี้ 
นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดทวงติงวาเห็นดวยกับโครงการกอสราง
อาคารหอพักนักศึกษา แตไมเห็นดวยกับการกูเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อใชในการกอสรางอาคารหอพัก
ดังกลาว เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมมีบทบัญญัติมาตราใดที่ใหอํานาจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทําการกู เงินได  ประกอบกับรายไดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาวไมไดบัญญัติใหเงินกูเปนรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุม 

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ สรุปผลการประชุมทบทวนนโยบาย เปาหมายหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จและ 
คาเปาหมาย แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการประชุมทบทวนนโยบาย เปาหมายหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จและ 
คาเปาหมาย แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. หนา ๑๖ ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมของประเด็นกลยุทธที่ ๒ ใหตัดจํานวนเปาหมายออก 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๔

  ๒. ใหจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยใหแบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมการจัดการศึกษาและ
กลุมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  ๓. กรณีที่มีตัวชี้วัดเพิ่มเติมใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมดวย 
  ๔. วิเคราะหปญหาและอุปสรรค เพื่อนํามาปรับแกใหเกิดความสมบูรณ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบสรุปผลการประชุมทบทวนนโยบาย เปาหมายหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
   และคาเปาหมาย แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๓.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนํากลับไปทบทวน ดังนี ้
  ๑. ใหปรับแกชื่อประกาศจาก “เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงาน พ.ศ. ...” เปน 
“เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...” 
  ๒. ขอ ๒(๓) ใหเปลี่ยนชื่องานจาก “งานอาคารสถานที่และบริการ” เปน “งาน
กายภาพและสิ่งแวดลอม” 
  ๓. ขอ ๒(๑๐) ใหเปลี่ยนชื่องานจาก “สํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย” เปน 
“สํานักงานสภามหาวิทยาลัย” 
  ๔. ขอ ๓(๓) ใหเปลี่ยนช่ืองานจาก “งานประกันคุณภาพการศึกษา” เปน “งานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา” 
  ๕. การตั้งชื่อหนวยงานใหสอดคลองกับฐานะและความเหมาะสม 
  ๖. สถานะของบางหนวยงานซึ่งอาจตั้งจากงานใหเปนกองไดโดยใชอํานาจของ 
สภามหาวิทยาลัย 
  ๗. ปรับเพิ่มหนวยงานสภาคณาจารยและขาราชการโดยอาจใหขึ้นตรงกับอธิการบดี 
  ๘. หนวยงานในคณะควรมี ๒ งานคือ งานบริหารวิชาการและงานบริหารงานทั่วไป 

มติสภามหาวิทยาลยั มอบมหาวิทยาลัยทบทวนและปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหม 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๕

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที ่๘/๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การเลือกผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
เลือกผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ไดมีมติเห็นชอบเสนอผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกเพื่อดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งไดผานขั้นตอนการสรรหาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว พรอมนี้ไดแนบรายชื่อ 
ประวัติ และขอมูล ของผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใหที่ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒ 
  ประธานไดเสนอใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา นําเสนอแผนกลยุทธในการ
ดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี ป พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา ไดนําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตาม
กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลยั เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๒  
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมทั้งหมดจํานวน ๒๑ คน  
ผลการนับคะแนนปรากฏวา ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา ไดคะแนน ๒๐ คะแนน มีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไมประสงคลงคะแนน ๑ คน 
  ในการนี้ ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาในการเสนอผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีครั้งตอไปใหผู ไดรับการสรรหานําเสนอวิสัยทัศนและเพิ่มแผนปฏิบัติงานตามตัวบงชี้หลัก 
เพื่อประโยชนในการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน สําหรับผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา  
ผู ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมอบใหอธิการบดีประสานให 
ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา จัดทําแผนปฏิบัติงานตามตัวบงชี้หลักและแจงใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนคณบดี 
     คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ท้ังน้ี ตั้งแตวันที ่๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป 
   ๒. มอบอธิการบดีประสานผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา จัดทํา 
     แผนปฏิบัติงานตามตัวบงชี้หลักและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

 ๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๖

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 
  ๑. ขอ ๓ ยอหนาที่ ๔ ใหแกไขขอความจาก “...ผูทรงคุณวุฒิดานการเงินหรือบัญช ี
ดานกฎหมายและดานการบริหารองคกร” เปน “...ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ดานกฎหมาย ดาน 
การบริหารองคกร และดานการเงินหรือการบัญช”ี   
  ๒. ขอ ๔ ยอหนาที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมา
ซึ่งกรรมการตาม ๗ โดยใหนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอชือ่ใหทีป่ระชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
จํานวน ๑๐ คน แลวลงมติเลือกประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอีก ๔ คน โดยจัดลําดับคะแนน
และมอบหมายใหรองอธิการบดีที่ไดรับความเห็นชอบเปนเลขานุการคณะกรรมการ ทําการทาบทาม
กรรมการดังกลาวตามลําดับคะแนนใหไดจํานวนกรรมการตามขอ ๗ เพื่อเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการแตงตั้งตอไป” เปน “ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามขอ ๗ จํานวน 
๓ คนโดยใหสภามหาวิทยาลัยลงมติเลือกประธานกรรมการ ๑ คน ใหประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง
เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๔ คน โดยคํานึงถึงองคประกอบตามขอ ๗ เพื่อเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง” 
  ๓. การดําเนินการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการ ใหแนบประวัติของบุคคลที่เสนอ
เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการ 
    ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...   
    โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 

 ๕.๓ กรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบดวย 

  ๑. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ ไดรับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) จํานวน ๒๙๕,๙๓๕,๔๐๐ บาท 

  ๒. เงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
   ๒.๑ เงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) จํานวน ๙๑,๒๑๙,๕๐๐ บาท จัดสรรรอยละ ๙๐ 
เปนเงิน ๘๒,๐๙๗,๕๐๐ บาท 
   ๒.๒ เงินโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) จํานวน 
๑๐,๒๔๔,๔๐๐ บาท จัดสรรรอยละ ๙๐ เปนเงิน ๙,๒๑๙,๙๐๐ บาท 
   ๒.๓ เงินโครงการศึกษา (กศ.บศ.) จํานวน ๑๑,๐๖๗,๗๐๐ บาท จัดสรรรอยละ ๙๐ 
เปนเงิน ๙,๙๖๐,๙๐๐ บาท 
   ๒.๔ เงินโครงการศูนยนานาชาติ จํานวน ๓,๑๐๐,๕๐๐ บาท จัดสรรรอยละ ๙๐  
เปนเงิน ๒,๗๙๐,๔๐๐ บาท 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๗

   รวมประมาณการรายรับเปนเงินทั้งสิ้น ๔๑๑,๕๖๗,๕๐๐ บาท จัดสรรในปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ.๒๕๕๖ เปนเงิน ๔๐๐,๐๐๔,๑๐๐ บาท ซึ่งยอดจัดสรรเพิ่มจากปงบประมาณรายจาย พ.ศ.๒๕๕๕ 
จํานวน ๕๔,๓๔๔,๐๐๐ คิดเปนรอยละ ๑๕.๗๒ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลยัเสนอรายละเอียดของกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป    

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
   ๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนานําเสนอรายละเอียด 
     การจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
     ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
   ๓. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาประมาณการงบ กศ.บศ.  
     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ และรายไดอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
 

 ๕.๔ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
รายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที ่๓ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจาย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณและผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจายครั้งตอไปใหเพิ่มการรายงานตามประเภท 
ของงบตามหมวดรายจาย ๕ หมวด 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการดําเนินงานประจําป 
     งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ตามเสนอ 
   ๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จัดทํารายงานผลการเบิกจาย 
     งบประมาณและผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๕๕  
     ไตรมาสที่ ๔ เสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  
 
 

 ๕.๕ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อประกอบการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา  
เพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
  ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
โดยตําแหนง ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
กิจการพิเศษ เปนผูนําเสนอ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อประกอบการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๘

  ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ  
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อประกอบ 
การสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 
  ๑. หนาที่ ๒ ใหปรับขอความในหัวขอ กรอบความคิด จาก “จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd.) มุงสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ภาคเหนือ เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและการวิจัยเชิงบูรณาการที่ตอบสนองตอการนําไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคเหนือ นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในระบบบริหารจัดการคณะ” 
เปน “จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มุงสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูและ
การวิจัยเชิงบูรณาการที่ตอบสนองตอการนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อแกปญหา
และพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติเปนสําคัญ” 

  ๒. หนาที่  ๒ ใหปรับขอความในหัวขอ นโยบาย จาก “ในป  ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามพันธกิจที่กําหนดตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหเกิดผลและมีคุณภาพ โดยกําหนดแนวนโยบายดานการวิจัยและงานสรางสรรค และ
นโยบายดานการบริหารวิชาการดังตอไปนี”้ เปน “มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวนโยบายดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค  และนโยบายดานบริการวิชาการดังตอไปนี้” 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อประกอบ  
    การสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
    โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
  

 ๕.๖ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบ 
การสรรหาผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
โดยตําแหนง ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา เปนผูนํา (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการสรรหา 
    ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ตามเสนอ 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๙

 ๕.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุนของหนวยงาน 
พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุนของหนวยงาน พ.ศ. ... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอ ๕ ใหเพิ่มขอความ “(๙) การสนับสนุนการบรหิารมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน” 
  ๒. ขอ ๖ ใหเพิ่มขอความ “(๖) เงินรายไดอื่น ๆ” 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุน 
    ของหนวยงาน พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการตามความขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ประกอบดวย 

  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๒. นายแสงชัย เอกพฒันพาณิชย เปนกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 
 ๔. อาจารยศิรพิรรณ กาจกําแหง เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร ประกอบดวย 
  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นายแสงชยั เอกพัฒนพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๑๐

 ๔. อาจารยศิริพรรณ กาจกําแหง เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
 

 ๕.๙ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพจิารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการตามความขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
  ๑. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๒. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๓. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๔. อาจารยรัชน ี คะระวาด เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
  ๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๔. อาจารยรชันี คะระวาด เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
 

 ๕.๑๐ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๑๑

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการตามความขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย 
  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๒. นายแสงชัย เอกพฒันพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๓. อาจารยปริตต สายส ี เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๔. อาจารยอุษา โบสถทอง เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย 
  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
  ๒. นายแสงชยั  เอกพัฒนพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. อาจารยปริตต สายส ี เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๔. อาจารยอุษา โบสถทอง เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชยั โกศล เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
 

 ๕.๑๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการตามความขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมประกอบดวย 
  ๑. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๒. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๓. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๑๒

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๔. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
    ประกอบดวย 
 ๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 
 ๓. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๔. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมยั เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชยั โกศล เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
 

 ๕.๑๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการตามความขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 
  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๒. นายแสงชัย เอกพฒันพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๓. อาจารยปริตต สายส ี เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๔. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    ประกอบดวย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๑๓

  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นายแสงชยั เอกพัฒนพาณิชย เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓. อาจารยปริตต สายส ี เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 
 ๔. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา เปนกรรมการ 
  บุคลากรของคณะที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
 

 ๕.๑๓ พิจารณาอนุมัติปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๑๐๓ คน โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ไดพิจารณาเห็นชอบในการใหปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน 
๑๐๓ คน ดังนี้    
   สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๘  คน 
    สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๒๔  คน 
   สาขาครุศาสตร จํานวน ๒  คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๖๙  คน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบอนุมัตใิหปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  
    ๒๕๕๔ จาํนวน ๑๐๓ คน ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

๑๔

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน) 
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัตกิาร 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 
  
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   

 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมทุธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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