
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๒๐. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน   ๒๕๖๓ 



 ๒ 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารย Truong Thi Hang อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 

๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและขอแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระท่ี ๕.๘ โดยใหแกไขยอหนาท่ี ๓ ขอ ๒ ใหแกไขขอความจาก 

“เห็นควรปรับปรุงการตั้งกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนจํานวน ๒-๓ คน เพ่ือความเขมขนและคลองตัว

ในการบริหารงานทางวิชาการ ซ่ึงถือวาเปนการปรับปรุงเล็กนอย โดยใหครอบคลุมนักศึกษา รหัส ๕๙ และ

ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป” เปน “เห็นควรปรับปรุงการตั้งกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธเปนจํานวน ๒-๓ คน เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานวิชาการและในการหาผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหไดวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงถือวาเปนการปรับปรุงเล็กนอย โดยให

ครอบคลุมนักศึกษา รหัส ๕๙ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป”   

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  

    เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ โดยใหมีการแกไขตาม 

    ขอเสนอแนะของท่ีประชุม   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การประชุม 

    สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา 

การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ขอ ๕ ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัยของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง หมวดท่ี ๓ ระบบการจัด

การศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ขอ ๕ ขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานวิจัยของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน และผูชวยศาสตราจารย Truong Thi 

Hang อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน และคณะ ไดเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง  

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ขอ ๕ ขอกําหนดเก่ียวกับ 

การทํางานวิจัยของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความในเหตุผลในการ 

ขอเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานวิจัย ยอหนาท่ี ๒ จาก “...เพ่ือใหเกิดความเขมขนและ 

ความคลองตัวในการบริหารงานทางวิชาการ...” เปน “...เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานทางวิชาการ 

และในการหาผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหไดวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ...”   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลง หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและ 

    โครงสรางของหลักสูตร ขอ ๕ ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัยของหลักสูตร 

    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหมี 

    การแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

กอนเริ่มดําเนินการในระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ประธานไดขออนุญาตท่ีประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิออกจากท่ีประชุม 

 ๕.๓ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงมีผูไดรับการเสนอชื่อในแตละดาน ดังนี้ 

   ดานการศึกษา 

   ๑. ศาสตราจารย เกียรติคุณกิตติชัย    วัฒนานิกร 

   ๒. ศาสตราจารยดนัย    บุณยเกียรติ  

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล   อนันตวรสกุล 

   ดานมนุษยศาสตร 

   ๑. ศาสตราจารยสเุทพ    สวนใต 

   ๒. นายราชิต     ตั้งพระกิตติคุณ 

   ดานสังคมศาสตร 

   ๑. นายณรงค     ธรรมจารี 

   ๒. รองศาสตราจารยเกงกิจ    กิติเรียงลาภ 

   ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   ๑. ศาสตราจารยไพบูลย    วิวัฒนวงศวนา 

   ๒. นายนิวัติ     อนงครักษ 

   ดานกฎหมาย 

   ๑. นายวรัชญ     เพชรรวง 

   ๒. นายนครินทร     พรหมเพชร 

   ดานการงบประมาณและการเงิน 

   ๑. นายชนรรค     พุทธมิลินประทีป 

   ๒. นางสาวสุกัญญา     คํานวณสกุณี 

   ดานบริหารงานบุคคล 

   ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย    ขวัญเมือง 

   ๒. นางสุพรรณี     สุขสันตรุงเรือง 

   ดานการปกครองสวนทองถิ่น 

   ๑. นายเฉลิมพล     ประทีปะวณิช 

   ๒. นางปยมาศ     วันทยางคนันท 

   ดานการศาสนา 

   ๑. รองศาสตราจารยพงศ    หรดาล 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

   ๒. พระมหาไพรวัลย     วรวณ.โณ 

   ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส  สุวรรณ 

   ๒. รองศาสตราจารยชาตรี    ประกิตนนทการ 

   ด าน บ ริห ารอ งค ก รของรั ฐห รื อด าน พั ฒ น า ชุมชน ห รือด าน อ่ื น ๆ  ต าม ท่ี 

สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

   ๑. นายบริบูรณ     บุญยูฮง 

   ๒. ศาสตราจารยสุชาติ    เซ่ียงฉิน 

   ๓. นายธีรมล     บัวงาม 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและกําหนดวิธีการเลือก ดังนี้ 

  ๑. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิเลือกเซ็นชื่อเพ่ือรับบัตรจากฝายเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือกากบาทเลือกแตละดาน และนําไปหยอนลงกลองท่ีฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เตรียมไว สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีรวมประชุมโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะใหลงคะแนนโดยผาน 

Google ฟอรม ท่ีฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสงใหทางแอปพลิเคชั่นไลน 

  ๒. ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยกากบาทเพ่ือเลือกไดดานละ ๑ รายชื่อ และไมเกิน 

๑๑ รายชื่อเทานั้น หากกากบาทเกินจํานวน ๑๑ รายชื่อใหถือวาเปนบัตรเสีย แตหากกากบาทไมถึง ๑๑ 

รายชื่อถือวาเปนบัตรดี 

  ๓. ลักษณะของเครื่องหมายกากบาท ตองมีจุดตัดเทานั้น 

  ๔. บุคคลท่ีจะไดรับการสรรหาเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิคือ 

ผูท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดในแตละดาน จํานวน ๑๑ ดาน กรณีท่ีผูไดรับการเสนอชื่อไดรับคะแนนเลือกเทากัน  

อันเปนเหตุใหไมสามารถเรียงลําดับผูไดรับเลือกในดานนั้นได ใหนํารายชื่อผูท่ีมีคะแนนเทากันของดานนั้น 

มาลงคะแนนใหมใหไดผูท่ีมีจํานวนคะแนนมากท่ีสุดของดานนั้น 

  ๕. กรณีผูไดรับการเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ 

ดานแลว ปฏิ เสธการทาบทาม  ใหกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาเพ่ือเสนอรายชื่อกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิในดานนั้นๆ ใหม 

  ในการนี้ ประธานเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล 

  ท่ีประชุมไดดําเนินการลงคะแนนเลือกตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีผูสิทธิ

ลงคะแนนเลือกท้ังหมด จํานวน ๑๒ คน ซ่ึงมีผลการลงคะแนน ดังนี้ 

   ดานการศึกษา 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

  ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย   วัฒนานิกร ได   ๙  คะแนน 

  ๒. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ ได ๒  คะแนน 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล อนันตวรสกุล ได ๑  คะแนน 

  ดานมนุษยศาสตร 

  ๑. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต ได ๑๑  คะแนน 

  ๒. นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ได ๑  คะแนน 

  ดานสังคมศาสตร 

  ๑. นายณรงค ธรรมจารี ได ๙  คะแนน 

  ๒. รองศาสตราจารยเกงกิจ กิติเรียงลาภ ได ๒  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา ได ๙  คะแนน 

  ๒. นายนิวัติ อนงครักษ ได ๒  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

  ดานกฎหมาย 

  ๑. นายวรัชญ เพชรรวง ได ๑๑  คะแนน 

  ๒. นายนครินทร พรหมเพชร ได ๐  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

  ดานการงบประมาณและการเงิน 

  ๑. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป ได ๑๑  คะแนน 

  ๒. นางสาวสุกัญญา คํานวณสกุณี ได ๐  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

  ดานบริหารงานบุคคล 

  ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ได ๑๐  คะแนน 

  ๒. นางสุพรรณี สุขสันตรุงเรือง ได ๑  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

  ดานการปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ได ๑๐  คะแนน 

  ๒. นางปยมาศ วันทยางคนันท ได ๒  คะแนน 

  ดานการศาสนา 

  ๑. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ได ๑๐  คะแนน 

  ๒. พระมหาไพรวัลย วรวณ.โณ ได ๑  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

  ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

  ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ ได ๑๐  คะแนน 

 

  ๒. รองศาสตราจารยชาตรี ประกิตนนทการ ได ๑  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

  ดานบริหารองคกรของรัฐหรือดานพัฒนาชุมชนหรือดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

  ๑. นายบริบูรณ บุญยูฮง ได ๐  คะแนน 

  ๒. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน ได ๑๐  คะแนน 

  ๓. นายธีรมล บัวงาม ได ๑  คะแนน 

   ไมประสงคเลือก   ๑  คะแนน 

 ดังนั้น ผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

  ๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย  วัฒนานิกร ดานการศึกษา  

  ๒. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต ดานมนุษยศาสตร 

  ๓. นายณรงค ธรรมจารี ดานสังคมศาสตร 

  ๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  ๕. นายวรัชญ เพชรรวง ดานกฎหมาย 

  ๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป ดานการงบประมาณและการเงิน 

  ๗. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ดานบริหารงานบุคคล 

  ๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ดานการปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๙. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ดานศาสนา  

  ๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๑๑. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน ดานบริหารองคของรัฐ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ขอใหมหาวิทยาลัย มีหนั งสือทาบทามผู ได รับการเสนอชื่ อ เปนกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท้ัง ๑๑ ราย โดยใหตอบกลับทางไปรษณีย ทางโทรสาร หรือทาง

แอปพลิเคชั่นไลน ภายในวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ กรณีท่ีไมตอบกลับใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหา

บุคคลท่ีเหมาะสมเฉพาะดานนั้นใหม 

   ๒. ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับเลือก

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามมาตรา ๑๘(๘) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ ในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหนําเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังมีรายช่ือนี้ 

    (๑)  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตตชัิย  วัฒนานิกร    ดานการศึกษา 

    (๒) ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ดานมนุษยศาสตร 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 



๘ 

(๓) นายณรงค ธรรมจาร ี ดานสังคมศาสตร 

(๔) ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา ดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

(๕) นายวรัชญ เพชรรวง ดานกฎหมาย 

(๖) นายชนรรค พุทธมิลินประทีป ดานการงบประมาณ 

และการเงิน 

(๗) รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ดานบริหารงานบุคคล 

(๘) นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ดานการปกครอง 

สวนทองถิ่น 

(๙) รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ดานการศาสนา 

(๑๐) ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ ดานศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

 (๑๑) ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน ดานบริหารองคกรของรัฐ 

๒. เห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งนี้ ๕/๒๕๖๓  

 ในระเบียบวาระท่ี ๕.๓  

๓. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม

โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
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