
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕

วันท่ี ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

**************************************
ผูมาประชุม
๑.  นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน)
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

๒

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. นางกิ่งดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. นายเกรียงเดช แกวบุญปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๖. นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ

๑.๑ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๕

ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ปการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทรับตรง

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

๑.๒ การรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป
ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกใน
วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

๑.๓ การลงนามความรวมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตําแหนง ไดแจงใหที ่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดลงนาม
ความรวมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เพื่อจัดทําและเปดการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชามาตรวิทยา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

๓

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๕

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๕ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน

ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม
มีจํานวน ๑๕ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๕ ซึ่งฝายเลขานุการ
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื ่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวัน
ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ บรรทัดที่ ๓ ใหเพิ่มขอความ “ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป” ตอทายประโยค
๒. หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๓ บรรทัดที่ ๓ ใหตัดคําวา “เสียชีวิต” ออก

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๕ 
โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม

๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๕ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน

ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม
มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ ซึ่งฝายเลขานุการ
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื ่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวัน
ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข ซึ่งเมื่อพนกําหนด
วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แลว ปรากฏวาไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอแกไขรายงานการประชุม

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕  
โดยไมมีการแกไข



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

๔

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง

๓.๑ (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี 
ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการสรรหาคณบดี ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี
๑. ปรับแกไขคําในขอ ๕ และขอ ๗ จากคําวา “คณะ” เปน “มหาวิทยาลัย”
๒. เพิ่มขอความเกริ ่นนําตอจากนโยบาย “โดยใหยึดพันธกิจหลัก ๔ ดาน ไดแก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนของของ
มหาวิทยาลัยโดยเนน...”

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบและมอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยปรับแกตามขอเสนอแนะ
ของท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๕

ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๕ 
เมษายน ๒๕๕๕

ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผล



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

๕

การปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที ่พิจารณาในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

๔.๓ ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (แทนตําแหนงท่ีวาง)
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนง
ท่ีวาง) ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะครุศาสตร
(แทนตําแหนงท่ีวาง) ซ่ึงผลปรากฏวาอาจารยอุดมรัตน มะโนสรอย เปนผูไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการ
สภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ....

นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี
๑. ใหปรับความหมายของคําวา “นักศึกษาภาคปกติ” จาก “นักศึกษาที่ใชเวลาเรียน

สวนใหญในเวลาราชการ” เปน “นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ มหาวิทยาลัยและให
หมายความรวมถึงนักศึกษาโครงการอื่นที่ศึกษาในวันทําการปกติทั้งในและนอกเวลาราชการที่มีระยะเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรเทียบไดกับเวลาของนักศึกษาภาคปกติ”

๒. ใหปรับความหมายของคําวา “นักศึกษาภาคพิเศษ” จาก “นักศึกษาที่ใชเวลาเรียน
สวนใหญนอกเวลาราชการ” เปน “นักศึกษาท่ีศึกษาในระบบการจัดการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโครงการ
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ และใหหมายความรวมถึง นักศึกษาที่ศึกษาในระบบการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนโครงการอื่นๆ ที่ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ไมใชนักศึกษาภาคปกต”ิ

๓. ขอ ๒๕(ง) ใหปรับแกอักษรจากตัว “V” เปน “Au”
๔. ขอ ๒๕(ฌ) ตัด (๒) ออก
๕. ขอ ๒๕(ญ) ใหแกไขขอความจาก “การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนําเอาผลคูณจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนและ
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๖

มีคาระดับคะแนนมารวมกันยกเวนผลการเรียนที่ไดคาระดับคะแนน F แลวหารดวยผลบวกของ
หนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดที่มีคาระดับคะแนน ผลของการหารนี้ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมมี
การปดเศษ” เปน “การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนําเอาผลคูณ
จํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนและมีคาระดับคะแนนตามขอ ๒๕(ข)
มารวมกันแลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของรายวิชาดังกลาวผลของการหารนี้ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง
โดยไมมีการปดเศษ”
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอของท่ีประชุม

๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ....

นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ขอ ๑๑ แบบ ก ๒ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขตัวเลขจาก “๑๒” เปน “๒๔”
๒. ขอ ๑๕(๕) บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “...สอบแกตัวแลวไมผาน...” เปน 

“...สอบแกตัวครั้งที่ ๓ แลวไมผาน...”
๓. แกไขช่ือหมวด ๗ ใหสอดคลองกับขอความภายในหมวด

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม

๕.๓ การแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการตามความขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแตงต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย

๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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๗

๓. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

๔. รองศาสตราจารยสกุลศักด์ิ โอฬารสกุล เปนกรรมการ
บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย
๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา เปนกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๔. รองศาสตราจารยสกุลศักด์ิ โอฬารสกุล เปนกรรมการ

บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

๕.๔ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ)

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๔.๑

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพจนปรีชา คํามี ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงต้ัง และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน 
สามสิบวัน นับต้ังแตวันออกคําส่ังแตงต้ังพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ
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๘

๕.๕ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๖๐๐ คน โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งที ่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดพิจารณาเห็นชอบในการใหปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๕๖๙ คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๓๑ คน ดังน้ี  

ระดับปริญญาโท จํานวน    ๓๑  คน
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๘  คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน ๒  คน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๙  คน
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๔  คน
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๑  คน
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน ๗  คน

ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๕๖๙  คน
สาขานิติศาสตร จํานวน ๔  คน
สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๕๔  คน
สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๑๘๑  คน
สาขาครุศาสตร จํานวน ๒๐๕  คน
สาขาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๒๔  คน
สาขาการบัญชี จํานวน ๑  คน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-หมายเลข ๕.๕.๒
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการนําเสนอครั้งตอไปขอใหระบุ

แผนการเรียนและชื่อของเอกสารประมวลผลการประชุมทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาดวย

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติใหปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 
๒๕๕๔ จํานวน ๖๐๐ คน ตามเสนอ

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕

ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

๙

๖.๒ ขอเสนอแนะการประเมินสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน
๒. กําหนดแนวทางการประเมินปจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพของการกํากับดูแล
๓. กําหนดแนวทางการประเมินผลลัพธของการกํากับดูแล
๔. นําผลการวิเคราะห/สังเคราะหจากขอ ๒ และขอ ๓ เขาสูการสัมมนาวาระพิเศษ

ของสภามหาวิทยาลัยเพื่อหาขอสรุปเพื่อพัฒนาการกํากับดูแล และเพื่อกําหนดเปาประสงคระยะตอไปของ
สภามหาวิทยาลัย

ประธานไดเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการประชุมนอกสถานที่เพื่อทบทวน
นโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยควรเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติปละ ๑ ครั้ง เพื่อใหอาจารยและบัณฑิตศึกษาไดมีโอกาสนําแสนอผลงานวิจัย
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะเก่ียวกับการประเมิน

มหาวิทยาลัยไปดําเนินการ
๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนากําหนดจัดประชุมนอกสถานท่ี

เพ่ือทบทวนนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม

(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)
ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม




