
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖   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. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
๕. อาจารย*สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
๖. นายชนรรค*   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู'ช0วยศาสตราจารย*เรืองเดช วงศ*หล'า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย*     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย*สุเทพ สวนใต' กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศาสตราจารย*ไพบูลย* วิวัฒน*วงศ*วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. รองศาสตราจารย*สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
๑๕.  ผู'ช0วยศาสตราจารย*สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๖.  รองศาสตราจารย*นันทะ บุตรน'อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๗.  ผู'ช0วยศาสตราจารย*สุวรรณี จันทร*ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๘.  ผู'ช0วยศาสตราจารย*นพนันท* สุขสมบูรณ* กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๙. อาจารย*เอกรัฐ อินตAะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย*ประจํา 
๒๐. อาจารย*ภานุวัฒน* ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย*ประจํา 
๒๑. อาจารย*ปBยะ วัตถพาณิชย* กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย*ประจํา 
๒๒. อาจารย*วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย*ประจํา 
๒๓.  ผู'ช0วยศาสตราจารย*กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ* เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม5มาประชุม (มีภารกิจจําเป7น) 
๑. รองศาสตราจารย*สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู'ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู'ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปGดเปา  ผู'ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู'ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก'ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล0าวเปBด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ กําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ5านผลแห5งคําพิพากษา 

  ประธานได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ0านผล
แห0งคําพิพากษาเก่ียวกับการท่ีเจ'าหน'าท่ีของรัฐกระทําการโดยไม0ชอบด'วยกฎหมาย กรณีการต0ออายุ
ราชการของรองศาสตราจารย*วันชัย ผู'ภักดี ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปKนผู' ถูกฟMองคดี  
โดยศาลปกครองเชียงใหม0ได'มีหมายแจ'งกําหนดวันนั่งพิจารณาครั้งแรกในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ
กําหนดอ0านผลแห0งคําพิพากษาในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน5งทางวิชาการ 

  ผู'ช0วยศาสตราจารย*เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบถึงการศึกษาดูงานของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน0งทางวิชาการ ซ่ึงจะเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  
ระหว0างวันท่ี ๘-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ กําหนดการทอดกฐินสามัคคี  
  ผู'ช0วยศาสตราจารย*เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบว0ามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมร0วมกับ
คณะศรัทธาบ'านหัวฝายจะจัดงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย*ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดหัวฝาย 
ตําบลกล'วยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๓

 ๑.๔ แสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิได'รับการแต5งตั้งให'ดํารง
ตําแหน5งรองผู'อํานวยการสํานักงบประมาณ  
  ผู'ช0วยศาสตราจารย*เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบและกล0าวแสดงความยินดีต0อนายชนรรค* พุทธมิลินประทีป กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิท่ีได'รับการแต0งต้ังให'ดํารงตําแหน0งรองผู'อํานวยการสํานักงบประมาณ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได'มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน*หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝRายเลขานุการ ได'จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร'อยแล'ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๐ หน'า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต0หน'า ๑-๑๐ ซ่ึงฝRายเลขานุการ 
ได'ดําเนินการจัดส0งหนังสือเพ่ือให'กรรมการสภามหาวิทยาลัยได'รับรองรายงานการประชุมดังกล0าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๓ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกําหนดให'กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส0งข'อแก'ไขให'ฝRายเลขานุการภายในวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากพ'นกําหนดวันดังกล0าวให'
ถือว0ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม0มีการแก'ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  
    โดยไม5มีการแก'ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม0มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๖ 
  ผู'ช0วยศาสตราจารย*กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ* รองอธิการบดีฝRายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบว0าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน*หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝRายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๔

ได'สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ5ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  รองศาสตราจารย*นันทะ บุตรน'อย รองอธิการบดีฝRายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน0งบริหาร ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณาให'ความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ0ายและแผนปฏิบัติราชการประจําปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสืบเนื่องจากมติ 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ได'ให'ความเห็นชอบและ
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือจัดสรรเปKนงบประมาณรายจ0าย ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
จํานวน ๕๕๗,๒๘๑,๔๐๐ บาท จําแนกเปKน  
  ๑. งบประมาณแผ0นดิน ๔๐๙,๐๓๓,๙๐๐ บาท  
  ๒. งบเงินรายได' ๑๑๑,๓๖๕,๘๐๐ บาท  
  ๓. งบเงินรายได'คงคลัง ๓๖,๘๘๑,๗๐๐ บาท  
  และให'มหาวิทยาลัยจัดทํารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ0ายและแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบนั้น 
  บัดนี้ กองนโยบายและแผนได'ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
รายจ0ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เรียบร'อยแล'ว โดยได'รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี๙/๒๕๕๖ วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให'ความเห็นชอบต0อไป รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
หมายเลข ๕.๑.๑ 
  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข'อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอให'มหาวิทยาลัยรายงานผลการเบิกจ0ายงบประมาณประจําปSงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ ให'สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  ๒. กรณีของสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาขอให'มหาวิทยาลัยตรวจสอบจํานวน
นักศึกษาว0าเปKนไปตามเปMาหมายท่ีกําหนดหรือไม0 หากไม0เปKนไปตามเปMาหมายท่ีกําหนดควรมีการปรับลด
งบประมาณลง 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ5ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปG 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
    ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
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๕

 ๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปGการศึกษา ๒๕๕๕ 
  รองศาสตราจารย*นันทะ บุตรน'อย รองอธิการบดีฝRายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน0งบริหาร ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปSการศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได'ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงรับการประเมินในระหว0างวันท่ี ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และในระหว0าง
วันท่ี ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตามลําดับ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด'วย  
  ๑. รองศาสตราจารย* ดร.สุรศักด์ิ วัฒเนสก*  ประธานกรรมการ  
  ๒. อาจารย*ธนัตถา  กรพิทักษ*  กรรมการ  
  ๓. ผู'ช0วยศาสตราจารย*เสาวณี  ใจรักษ*  กรรมการ 
  ๔. อาจารย* ดร.พิสิฏฐ*   โคตรสุโพธิ์  กรรมการ  
  ๕.  ผู'ช0วยศาสตราจารย* ดร.ฤตินันท*  สมุทร*ทัย  กรรมการ  
  รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ประธานได'ให'ข'อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาตัวบ0งชี้ท่ีมีผลการประเมินตํ่า ดังนี้ 
  ๑. การวางแผนยุทธศาสตร*การวิจัยต'องชัดเจน 
  ๒. การบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิจัยพร'อมสมบูรณ*หรือไม0 รวมถึงห'องปฏิบัติการ 
  ๓. การสร'างขีดความสามารถในการแข0งขัน 
  ๔. มีงานวิจัยท่ีจะนําไปสู0การพัฒนาหรือไม0 

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข'อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. ในการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปSต0อไปขอให'มหาวิทยาลัย
เปรียบเทียบผลการประเมินย'อนหลังและเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาด'วย 
  ๒. คุณภาพของบัณฑิตศึกษาขอให'ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา งานวิจัย ทุนวิจัย 
ศักยภาพในการนําเสนอผลงานของบัณฑิต และคุณภาพของงานวิจัย 
  ๓. ขอให'มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณสําหรับพัฒนาตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินตํ่าหรือ
ตัวชี้วัดท่ีเปKนจุดอ0อนโดยเฉพาะงานวิจัย 
  ๔. ขอให'มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธ*เพ่ือปรับปรุงงานวิจัยอย0างต0อเนื่องและชัดเจน 
  ๕. ผลงานวิจัยของอาจารย*ท่ีขอตําแหน0งทางวิชาการไม0ควรเน'นเรื่องการบริหารจัดการ
หรือการสํารวจความคิดเห็นมากเกินไป ควรเน'นการวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับสาขาท่ีขอตําแหน0งทางวิชาการ   

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปGการศึกษา ๒๕๕๕  
     ตามเสนอ 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทําร5างแผนการปรับปรุงและพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีมีผล 
     การประเมินต่ํา โดยเฉพาะตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒ ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓ ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑๑  
     ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๔ และตัวช้ีวัดท่ี ๔.๖  
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๖

 ๕.๓ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปGการศึกษา ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารย*นันทะ บุตรน'อย รองอธิการบดีฝRายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู'ดํารงตําแหน0งบริหาร ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปSการศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ท่ี ๒๐/๒๕๕๕ เรื่อง แต0งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข'อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานดังกล0าว
ให'หน0วยงานระดับคณะทราบเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาตัวบ0งชี้ท่ีมีผลการประเมินตํ่า 
  ๒. ขอให'มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปรับปรุงและแผนพัฒนาตามข'อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
  ๓. ในการประเมินครั้งต0อไปควรเพ่ิมองค*ประกอบและตัวบ0งชี้ให'สมบูรณ* และควรเพ่ิม
วิธีการสืบหาข'อเท็จจริงอ่ืนประกอบในการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
    ปGการศึกษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ และให'ดําเนินการตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๔ การแต5งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ/และร'องทุกข/มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู'ช0วยศาสตราจารย*เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณาแต0งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ*และร'องทุกข*มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประกอบด'วย 
 ๑. นายกีรติ เชียงปวน เปKนประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา เปKนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ  
  ๓. นายนรศักด์ิ สุขสมบูรณ* เปKนกรรมการ 
  ผู'ทรงคุณวุฒิ  
 ๔. ผู'ช0วยศาสตราจารย*ประชัน รักพงษ* เปKนกรรมการ 
  ผู'ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นายวรเดช ซ่ือตรง เปKนกรรมการ 
  ผู'ทรงคุณวุฒิ  
 ๖. อาจารย*เอกรัฐ อินตAะวงศา เปKนกรรมการ 
   บุคลากรท่ีเปKนข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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๗

 ๗. อาจารย*ปBยะ วัตถพาณิชย* เปKนกรรมการ 
   บุคลากรท่ีเปKนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๘. ผู'ช0วยศาสตราจารย*กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ* เปKนเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝRายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ  
 ๙. นางก่ิงดาว ปGดเปา เปKนผู'ช0วยเลขานุการ 
 ๑๐. นายณัฐพัชร วันตัน เปKนผู'ช0วยเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารปะกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ/และร'องทุกข/มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    ประกอบด'วย 
 ๑. นายกีรติ เชียงปวน เป7นประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา เป7นกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู'ทรงคุณวุฒิ  
  ๓. นายนรศักดิ ์ สุขสมบูรณ/ เป7นกรรมการ 
  ผู'ทรงคุณวุฒิ  
 ๔. ผู'ช5วยศาสตราจารย/ประชัน รักพงษ/ เป7นกรรมการ 
  ผู'ทรงคุณวุฒิ 
 ๕. นายวรเดช ซ่ือตรง เป7นกรรมการ 
  ผู'ทรงคุณวุฒิ  
 ๖. อาจารย/เอกรัฐ อินตKะวงศา เป7นกรรมการ 
   บุคลากรท่ีเป7นข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๗. อาจารย/ปMยะ วัตถพาณิชย/ เป7นกรรมการ 
   บุคลากรท่ีเป7นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๘. ผู'ช5วยศาสตราจารย/กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ/ เป7นเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ  
 ๙. นางก่ิงดาว ปQดเปา เป7นผู'ช5วยเลขานุการ 

  ๑๐. นายณัฐพัชร วันตัน  เป7นผู'ช5วยเลขานุการ 
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๘

 ๕.๕ ขออนุมัติกําหนดตําแหน5งให'อาจารย/ประจําดํารงตําแหน5งทางวิชาการ 

  ผู'ช0วยศาสตราจารย*สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝRายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู' ดํารงตําแหน0งบริหาร ได'เสนอให' ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน0งให'อาจารย*ประจํา 
ดํารงตําแหน0งทางวิชาการ จํานวน ๑ คน คือ อาจารย*จุติมา เมทนีธร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย ไม5อนุมัติให'อาจารย/จุติมา เมทนีธร ดํารงตําแหน5งผู'ช5วยศาสตราจารย/  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๕.๖ ขอแก'ไขข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว5าด'วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ/ และ
วิธีการได'มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย/ประจําของ มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ 

  อาจารย*สุ เทพ ทองคํา ประธานสภาคณาจารย*และข'าราชการ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยตําแหน0ง ได'เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณาการแก'ไขข'อความข'อ ๑๑ ของบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางว0าด'วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ* และวิธีการได'มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย*
ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ จาก “ให'ผู'มีสิทธิเลือกแต0ละคนมีสิทธิเลือกผู'สมัครรับเลือกได'เพียงหนึ่ง
หมายเลข” เปKน “ให'ผู'มีสิทธิเลือกผู'สมัครรับเลือกได'ไม0เกินจํานวนท่ีมีตําแหน0งว0าง” รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข'อเสนอแนะว0าควรมอบประธานสภาคณาจารย*และ
ข'าราชการดําเนินการหาข'อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังในเรื่องข'อบังคับ ข'อดีและข'อเสีย และ
ให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต0อไป  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบประธานสภาคณาจารย/และข'าราชการดําเนินการตามข'อเสนอแนะของ 
    ท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

  ประธานได'แจ'งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตย*ท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน*หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

๙

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปGดเปา)  
 หัวหน'างานประชุมและพิธีการ  
 ผู'ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู'บันทึก/พิมพ/รายงานการประชุม  
 
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู'อํานวยการกองกลาง ผู'อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู'ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู'ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 

 (ผู'ช0วยศาสตราจารย*กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ*) 
 รองอธิการบดีฝRายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'ตรวจรายงานการประชุม 

 

 ได'ผ0านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร'อยแล'ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก'ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


