
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๘.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๙. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๐. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๒. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

-ไมมี- 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๓ ฝายเลขานุการฯ  

ขอนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข หนาท่ี ๓ ยอหนาท่ี ๑ จาก  

“ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นควรมอบใหฝายเลขานุการฯ ประสานผูเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการเสนอชื่อ จํานวน ๑๑ ราย พรอมขอมูล เอกสาร และหลักฐานสนับสนุนเก่ียวกับความรู 

ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณเพ่ือยืนยันตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป” เปน “ท่ีประชุม

รวมกันพิจารณามอบใหฝายเลขานุการฯ จัดทํารายละเอียดขอมูล ประวัติ เอกสาร และหลักฐานสนับสนุน

เก่ียวกับความรู ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการเสนอ

ชื่อ จํานวน ๑๑ ราย เพ่ือยืนยันตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป” 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๙  

    เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบความรูความเช่ียวชาญของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลความรูความเชี่ยวชาญของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีไดรับการเสนอชื่อ จํานวน  

๑๑ ราย โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมมีมติมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘(๑) (๒) (๓) และ (๔) (ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
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๓ 

พ.ศ. ๒๕๔๗) พิจารณาดําเนินการตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕).๙/

๑๙๑๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีความเห็น 

ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการโดยสรุป ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. สภามหาวิทยาลัยยังมิไดมีการพิจารณาตรวจสอบขอมูลสนับสนุนเก่ียวกับความรู

ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณเพ่ือยืนยันวาผูทรงคุณวุฒิแตละคนมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 

  ๒. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  

ไมเปนไปตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ๓. การดําเนินการคัดเลือกใหไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

เม่ือดําเนินการแลวตองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงมีองคประกอบและองคประชุมตามมาตรา ๑๖ เพ่ือ

พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๑๘(๘)   

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ประธานไดชี้แจงให ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาการประชุมครั้งนี้ เปนการประชุม 

เพ่ือตรวจสอบขอมูลสนับสนุนเก่ียวกับความรูความเชี่ยวชาญหรือประสบการณเพ่ือยืนยันวาผูทรงคุณวุฒ ิ

แตละทานมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 

๑๖ (๒) (๓) และ(๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในการประชุมครั้งนี้เปนไป

ตามอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ขอ ๗ และขอ ๘ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  ในการนี้ ประธานเสนอไดใหท่ีประชุมพิจารณาขอมูลรายละเอียดของผูท่ีไดรับการเสนอ

ชื่อให ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจาก 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ประสบการณการทํางาน และความรูความเชี่ยวชาญ  ตามขอมูล

ประกอบการพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการปรับเปลี่ยนขอความและตาราง ดังนี้ 

  ๑. ปรับขอความในตาราง จาก “ภูมิลําเนา” เปน “ท่ีอยูปจจุบัน” 

  ๒. ปรับเรียงรายชื่อใหม โดยใหจดัเรียงตามลําดับตัวอักษร 

  ๓. ปรับรายละเอียดวุฒิการศึกษาใหม โดยใหใชอักษรยอ และวงเล็บสาขาวิชาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
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๔ 

  ๔. ปรับชองตารางใหม โดยใหมีหัวขอและรายละเอียด ดังนี้ 

   ๑. ลําดับท่ี 

   ๒. ชื่อ-สกุล 

   ๓. ความรูความเชี่ยวชาญท่ีรับการเสนอ 

   ๔. ขอมูลประกอบการพิจารณา 

    ๔.๑ วุฒิการศึกษา 

    ๔.๒ ตําแหนงปจจุบัน 

    ๔.๓ ประสบการณ 

    ๔.๔ ความรูความเชี่ยวชาญ 

   ๕. ท่ีอยูปจจุบัน (จังหวัด) 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแบบเสนอประวัติและขอมูลเดิม พรอมท้ังขอมูล 

เอกสาร และหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีทางฝายเลขานุการไดประสานขอขอมูลจากผูเสนอชื่อบุคคลของผูไดรับ 

การเสนอชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามลําดับ ดังนี้ 

  ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร  

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวาศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  

วัฒนานิกร เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการ

ไดจัดทําข้ึน อีกท้ังมีประสบการณเปนกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ รองอธิการบดีฝายวิชาการมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และปจจุบันเปนประธานกรรมการคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรใหเปนผูมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ในดานการศึกษา 

  ๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวานายเฉลิมพล ปะทีปะวณิช เปนผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน อีกท้ัง

มีประสบการณเปนผูวาราชการจังหวัดลําปาง ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ 

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรให เปนผู มีความรู

ความสามารถความเชี่ ยวชาญ ในการเสนอขอโปรดเกล าฯ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดานสังคมศาสตร  

  ๓. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวานายชนรรค พุทธมิลินประทีป เปนผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน อีกท้ัง

มีประสบการณเปนผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานฯ ท่ีปรึกษาสํานักงบประมาณ หรือปจจุบัน



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๕ 

ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเปนผูมีความรู

ความสามารถความเชี่ ยวชาญ ในการเสนอขอโปรดเกล าฯ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดานงบประมาณและการเงิน 

  ๔. นายประเสริฐ ตันสกุล 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวานายประเสริฐ ตันสกุล เปนผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน อีกท้ังมี

ประสบการณกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกฎหมาย กรมการฝกหัดครู  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคุณวฒิการศึกษาดานนิติศาสตร ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลว

เห็นสมควรใหเปนผูมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดานกฎหมาย 

  ๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวาศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา 

เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน 

อีกท้ังมีประสบการณประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาปฐพีศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบัน หัวหนาโครงการวิจัยการใชประโยชนยิปซ่ัมและ 

เถาหนักในการเกษตร ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเปนผูมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ๖. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวาผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา 

เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน 

อีกท้ังมีประสบการณเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หรือปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเปนผูมีความรูความสามารถความ

เชี่ยวชาญในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดานบริหารงานบุคคล 

  ๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวารองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปน 

ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน  

อีกท้ังมีประสบการณการจัดทําหนังสือประเพณีและการละเลนทางน้ําของไทย หนังสือสารานุกรมของเลน

พ้ืนบานไทยในอดีต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเปน 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๖ 

ผูมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๘. นายสมเกียรติ อัญชนา 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวานายสมเกียรติ อัญชนา เปนผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน อีกท้ัง 

มีประสบการณปลัดเทศบาลหลายแหงท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เชน เทศบาลนครลําปาง 

เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครแมสอด เทศบาลเมืองมาบตาพุด อีกท้ังปจจุบัน

ดํารงตําแหนงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควร

ใหเปนผูมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดานการปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๙. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวา ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน อีกท้ัง

มีประสบการณนักวิจัยดีเดนสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รางวัลชางทองคํา) ไดรับรางวัลผลงานวิจัย

สาขาวิทยาศาสตรกายภาพคณิตศาสตร จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซ่ึงกรรมการพิจารณา

แลวเห็นสมควรใหเปนผูมีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

  ๑๐. รองศาสตราจารย สุรชัย ขวัญเมือง 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวารองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง  

เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน 

อีกท้ังมีประสบการณรองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยากรอบรม การวิเคราะหและประเมินคางานบุคลากรสายสนับสนุนใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ  

ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเปนผู มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอ 

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ในดานมนุษยศาสตร 

  ๑๑. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวานายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย เปนผู 

มีความรูความเชี่ยวชาญในหลายดานตามขอมูลประกอบการพิจารณาท่ีทางฝายเลขานุการไดจัดทําข้ึน  

อีกท้ังมีประสบการณเปนกรรมการผูจัดการบริษัท ตัน แอนด ซัน จํากัด รองประธานสภาอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย หรือปจจุบันดํารงตําแหนง สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๗ 

สภาผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กรรมการสภาผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

ซ่ึงกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเปนผู มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญในการเสนอขอ 

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ในดานสังคมศาสตร  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหมีการปรับแกไขตารางขอมูลตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

   ๒. เห็นชอบความรูความเช่ียวชาญของผูไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนง 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี้ 

    ๒.๑ ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตตชัิย วัฒนานิกร  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการศึกษา 

    ๒.๒ นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานสังคมศาสตร 

    ๒.๓ นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานงบประมาณ และการเงิน 

    ๒.๔ นายประเสริฐ  ตันสกุล  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานกฎหมาย 

    ๒.๕ ศาสตราจารยไพบูลย  วิวัฒนวงศวนา  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ๒.๖ ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช  วงศิหลา  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานบริหารงานบุคคล 

    ๒.๗ รองศาสตราจารยสนม  ครุฑเมือง  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

    ๒.๘ นายสมเกียรติ  อัญชนา  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานปกครองสวนทองถิ่น 

    ๒.๙ ศาสตราจารยสุเทพ  สวนใต  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ๒.๑๐ รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานมนุษยศาสตร 

    ๒.๑๑ นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย  

     เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญดานสังคมศาสตร 

   ๓. มอบนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยซ่ึงมีองคประกอบและ 

     องคประชุมตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

     พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือพิจารณาดาํเนินการตามมาตรา ๑๘(๘) ตอไป 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  พิเศษ/๒๕๕๙  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไมมี- 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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