
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที ่๔/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๗  เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานภุาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหนง 
๓. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหนง 
๔. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. นายกรีต ิ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๔.  รองศาสตราจารยนนัทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนนัท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๗. อาจารยภานวัุฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑.  ผูชวยศาสตราจารยกิตตศัิกดิ ์ สมุทธารักษ เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. ศาสตราจารยเกียรตคุิณกิตตชัิย วัฒนานกิร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหนง 
๓. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๒

ผูเข ารวมประชุม  
๑. รองศาสตราจารยวันทนา สุวรรณอัตถ อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร 
๒. อาจารยหฤทัย ไทยสุชาต ิ อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาชีววิทยา  
๓. อาจารยถิรนนัท สอนแกว อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  
๔. อาจารยธีราภรณ พรหมอนันต อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเคมี 
๕. อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ อาจารยรบัผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเคมี 
๖. อาจารยดลฤด ี สุขใจ อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาฟสิกส 
๗. อาจารยจําเนยีร วงษโม อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
๘. อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 
๙. อาจารยพิมผกา โพธิลังกา อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
๑๐. อาจารยอภิศักดิ ์ จักรบุตร อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
๑๑. อาจารยพัชรสฤษดิ ์ กนิษฐเสน อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑๒. อาจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑๓. อาจารยยอดยิ่ง รักสัตย อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
๑๔. อาจารยปวีณา งามประภาสม อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
๑๕. อาจารยวิไลลักษณ พรมเสน อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๓

๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดาํเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๑   เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ การโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

  ประธานกลาวแสดงความยนิดตีอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ  
การโปรดเกลาฯ  แตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปา ง จํานวน  ๑๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕                   
เปนตนไป 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ แนวคิดในการทํางาน 
  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวคิดในการทํางานใน ๓ หลักการ ดงันี้ 
  ๑. อิทธิพลของ AEC ตอเศรษฐกิจและสังคมไทย ๗ ดาน 
  ๒. คิดบวก ชีวิตบวก ๔ ดาน 
  ๓. ทุนทางอารมณ ๕ ดาน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ และหมายเลข ๑.๒.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ มารดาของศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ถึงแกกรรม 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามารดาของศาสตราจารยเกียรตคุิณกิตตชัิย  วัฒนานกิร อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย ไดถึงแกกรรม และตั้งศพบําเพ็ญกุศล  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ ศาลา ๑๒ เขตบางเขน 
กรงุเทพฯ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๔

 ๑.๔ การมอบหนงัสือ “เขาวังชมดอกไมบานในยุโรป  ของรองศาสตราจารยวรรณวดี  
มาลําพอง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํ แหนง  ไดแจงใหที่ประชุมทราบว ารองศาสตราจารยวรรณวดี  มา ลําพอง  อดีตกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมอบหนงัสือ “เขาวังชมดอกไมบานในยโุรป” เพื่อแจกใหแกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และยงัไดมอบเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบกองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ ความคืบหนาในการจัดทําหลักสูตร 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเรงพัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน  
การสอนในมหาวิทยาลัย โดยจะดาํเนนิการใหแลวเสร็จกอนป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๖ ความคืบหนาในการพัฒนาบุคลากร 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อ
เขาสูตาํแหนงทางวิชาการ ซึ่งมีผูสมัครเขารวมโครงการจํานวน ๒๐๐ คน และไดมีการจัดสรรทุนการศึกษา
ในระดบัปริญญาเอก จํานวน ๑๘ ทุน และระดบัปริญญาโท จํานวน ๔ ทุน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๗ การรับสมัครนกัศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบว าในปการศึกษา  ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจะดาํเนนิการรับสมัคร
นกัศึกษาเอง  ซึ่งปที่ผานมามหาวิทยาลัย ไดดาํเนนิการรับสมัครนกัศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 

 ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๕

 ฝายเลขานกุาร ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  รายงานการประชุม 
มีจํานวน  ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา  ๑-๙ ซึ่งฝายเลขานกุาร  
ไดดาํเนนิการจัดสงหนงัสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดงักลาว  
ตามหนงัสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป ./ว๑๔ ลงวันที่  ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานกุารภายในวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดงักลาว 
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข ซึ่งเมื่อพนกําหนดวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕ แลว ปรากฏวาไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอแกไขรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที ่๓     เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที ่๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตตศัิกดิ ์สมุทธารักษ รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนติกิาร เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมตสิภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที ่๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร 
โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ฝายเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง ไดสรุป  
ผลการปฏิบัตติามมตสิภามหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที ่๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแห นงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ - หมายเลข ๕.๑.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดงันี้ 
  ๑. ตรวจสอบแผนการรับนกัศึกษาโดยใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๖

  ๒. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งตองสําเร็จการศึกษาทางดาน  
ครุศาสตรอยางนอยจํานวน ๓ คน 
  ๓. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และการศึกษา 
ดวยตนเอง ใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยใหตรวจสอบ 
     ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรให 
    สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ - หมายเลข ๕.๒.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดงันี้ 
  ๑. ตรวจสอบแผนการรับนกัศึกษาโดยใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 
  ๒. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งตองสําเร็จการศึกษาทางดาน  
ครุศาสตรอยางนอยจํานวน ๓ คน 
  ๓. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และการศึกษา 
ดวยตนเอง ใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยใหตรวจสอบ 
     ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาให 
    สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 
 

 ๕.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดงันี้ 
  ๑. ตรวจสอบแผนการรับนกัศึกษาโดยใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 
  ๒. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งตองสําเร็จการศึกษาทางดาน  
ครุศาสตรอยางนอยจํานวน ๓ คน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๗

  ๓. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และการศึกษา 
ดวยตนเอง ใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โดยให 
     ตรวจสอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ทั่วไปใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ - หมายเลข ๕.๔.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดงันี้ 
  ๑. ตรวจสอบแผนการรับนกัศึกษาโดยใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 
  ๒. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งตองสํา เร็จการศึกษาทางดาน  
ครุศาสตรอยางนอยจํานวน ๓ คน 
  ๓. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และการศึกษา 
ดวยตนเอง ใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีโดยใหตรวจสอบ 
     ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมใีห 
    สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟสิกส รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ - หมายเลข ๕.๕.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดงันี้ 
  ๑. ตรวจสอบแผนการรับนกัศึกษาโดยใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 
  ๒. ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งตองสําเร็จการศึกษาทางดาน  
ครุศาสตรอยางนอยจํานวน ๓ คน 
  ๓. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และการศึกษา 
ดวยตนเอง ใหคํานงึถึงขอเท็จจริงและความเปนไปได 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๘

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส โดยใหตรวจสอบ 
     ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสให 
    สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 
  

 ๕.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ - หมายเลข ๕.๖.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
    ใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนยีการอาหาร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๗.๑ - หมายเลข ๕.๗.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
     การอาหาร ตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
    เทคโนโลยีการอาหาร ใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 
  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข  ๕.๗.๑ - 
หมายเลข ๕.๗.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
     ตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    สิ่งแวดลอมใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๙

 ๕.๙ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ - หมายเลข 
๕.๙.๒ 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
    ใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน สามสิบวัน  
 

 ๕.๑๐ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ - หมายเลข 
๕.๑๐.๒ 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
    ชุมชน ใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 
 

 ๕.๑๑ การแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  โดยสืบเนื่องจาก
ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ไดมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายก  
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวน  
๑๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  และเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๑๖  
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เพื่อทําหนาที่แทนนายก  
สภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัตหินาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดาํรงตาํแหนงนายก  
สภามหาวิทยาลัย ดงันั้นจึงเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพจิารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งเปนอปุนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและ เลือกศาสตราจารยเกียรตคุิณกิตตชัิย  วัฒนานกิร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิดาํรงตาํแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลยั  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานกิร เปนอุปนายก 
   สภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๑๐

 ๕.๑๒ การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) แทนตําแหนงที่ว าง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา แตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล  (ก.บ.ค.) แทนตาํแหนงที่วาง  
โดยสืบเนื่องจากประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
จํานวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  ทําใหกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ที่เปนตวัแทนจาก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หมดวาระลงดวย  ดงันั้น
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการ บริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิได พิจารณาและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปน
กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) แทนตาํแหนงที่วาง จํานวน ๒ คน ดงันี้ 
  ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลของ 
   มหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ที่เปนตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
   ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง 
   ๒. ผูช วยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา 
 

 ๕.๑๓ การแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่ว าง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง 
โดยสืบเนื่องจากประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
จํานวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ทําใหกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ที่เปนตวัแทนจาก กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผูทรงคุณวุฒิ หมดวาระลงดวย  ดงันั้น
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๑๑

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาและเสน อช่ือบุคคลเพื่อเปน
กรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง จํานวน ๒ คน ดงันี้ 
  ๑. ศาสตราจารยเกียรตคุิณกิตตชัิย วัฒนานกิร 
  ๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการพัฒนาบุคลากรของ 
   มหาวิทยาลัยที่เปนตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 
   จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
   ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานกิร 
   ๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง 
 

 ๕.๑๔ การแตงตั้งประธานและกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางแทนตําแหนงที่ว าง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งประธานและกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
มหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง  โดยสืบเนื่องจากประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  เรื่อง  แตงตั้งนายก 
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ไดมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตน
ไป ทําใหประธานและกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยหมดวาระลงดวย 
ดงันั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนประธานและกรรมการ
ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนประธานและกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย แทนตาํแหนงที่วาง ดงันี้ 
  ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนประธานกรรมการ 
  ๒. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย เปนกรรมการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานและกรรมการติดตาม  
   ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่ว าง ดังนี้ 
   ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนประธาน 
   ๒. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย เปนกรรมการ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๑๒

 ๕.๑๕ การแตงตั้งประธานและกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
(ก.อ.ม.) แทนตําแหนงที่ว าง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งประธานและกรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย
แทนตาํแหนงที่วาง โดยสืบเนื่องจากประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ไดมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  จํานวน  ๑๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป  ทําใหประธานและ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัยที่เปนตวัแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
หมดวาระลงดวย ดงันั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลเพื่อเปน
ประธานและกรรมการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

  ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนประธานและกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขของมหาวิทยาลัยแทนตาํแหนงที่วาง ดงันี้ 
  ๑. นายกรีต ิ เชียงปวน เปนประธาน 
  ๒. นายสมเกียรต ิ อัญชนา เปนกรรมการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประธานและกรรมการอุทธรณและ 
   รองทุกขของมหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่ว าง ดังนี้ 
   ๑. นายกีรต ิ เชียงปวน เปนประธาน 
   ๒. นายสมเกียรต ิ อัญชนา เปนกรรมการ 
 

 ๕.๑๖ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 
โดยสืบเนื่องจากประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี  เรื่อง แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
จํานวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป ทําใหคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง 
ทางวิชาการหมดวาระลงดวย ดงันั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล
เพื่อเปนคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๑๓

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและดาํเนนิการเลือกประธานและกรรมการพิจารณาตาํแหนง
ทางวิชาการ ดงันี ้
  ๑. กรณีประธานกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการตองเลือกจากกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเลือกศาสตราจารยเกียรตคุิณกิตตชัิย วัฒนานกิร  

  ๒. กรณีกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิช าการตองเลือกจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน จากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. กําหนด 
ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาเลือก จํานวน ๕ คน ดงันี้ 
   (๑) ศาสตราจารยสมพงษ ธรรมพงษา 
   (๒) ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา  
   (๓) ศาสตราจารยปทีป เมธาคุณวุฒ ิ  
   (๔) ศาสตราจารยมนัส สุวรรณ  
   (๕) ศาสตราจารยอานนัท กาญจนพนัธุ  

  ในการนี ้ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานภุาพ อธิการบด ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตาํแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ เปน
เลขานกุาร  และผูชวยศาสตราจารยสมชัย  โกศล  รองอธิการบดฝีายวิชาการ  ไดเสนอแต งตั้ง
ผูชวยเลขานกุาร จํานวน ๒ คน ดงันี ้
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยมณฑา เขียวสอาด  
  ๒. อาจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย  

 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย 
    ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานกิร เปนประธานกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    ๒. ศาสตราจารยสมพงษ ธรรมพงษา เปนกรรมการ 
   ๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิว ัฒนวงศวนา เปนกรรมการ 
   ๔. ศาสตราจารยปทีป เมธาคุณวุฒ ิ เปนกรรมการ 
   ๕. ศาสตราจารยมนสั สุวรรณ เปนกรรมการ 
   ๖. ศาสตราจารยอานนัท กาญจนพันธุ เปนกรรมการ  
   ๗. ผูช วยศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนเลขานกุาร 
    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
   ๘. ผูช วยศาสตราจารยมณฑา เขียวสอาด เปนผูช วยเลขานกุาร 
   ๙. อาจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย เปนผูช วยเลขานกุาร 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๑๔

 ๕.๑๗ (ราง ) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  วาดวย  การยกเวนคาบํารุงการศึกษา  
พ.ศ. ... 

  นายกีรติ  เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา  พ.ศ. ... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดงันี้ 
  ๑. ขอ ๔(๓) ใหตดัคําวา “นกัเรียนหรือ” ออก  
  ๒. ขอ ๕(๒) ใหตดัคําวา “(GPA)” ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุง 
   การศึกษา พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน
หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๒ แนวทางการปรับโครงสรางบุคลากรเขาสูระบบราชการ 

  รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางในการดาํเนนิการปรับโครงสรางบุคลากรอัตราจางเพื่อเขาสูระบบราชการ
รวมถึงแนวทางในการปรับเพิ่มเงินเดอืน ตามนโยบายรัฐบาล พรอมเสนอแนะใหอธิการบดนีาํเขาหารือ  
ที่ประชุมอธิการบดรีาชภัฏทั่วประเทศถึงแนวทางการเขาสูระบบราชการของพนกังานมหาวิทยาลัย  

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยนาํขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๕ 

๑๕

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ  
 ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย  
 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม  
  
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี
 ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกิตตศัิกดิ ์ สมุทธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนติกิาร 
 เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 


