
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  มีนาคม   ๒๕๕๙ 



 ๒ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี  

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๓. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ  

   และกิจการพิเศษ 

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การยกขีดความสามารถของประเทศไทยสูชาติการคา 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการยกขีดความสามารถสูชาติการคาเพื่อให

มหาวิทยาลัยนํามาใชเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาด รายละเอียดตามเอกสาร

ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute: TDRI) 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ เกณฑมาตรฐานการรับอาจารยใหม 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดแจงให 

ที่ประชุมทราบวาขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตละแหง

จัดทําเกณฑมาตรฐานการรับอาจารยใหม ซึ่งตองมีทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ โดยเกณฑดังกลาว

ตองเทียบเคียงไดในระดับสากล  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๔ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง

ขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๒/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ ผลการแขงขันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวากองกิจการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

สํานักงานราชเลขานุการในพระองค พระที่น่ังอัมพรสถาน ไดแจงผลการแขงขันการเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผลการแขงขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางไดรับรางวัลที่ ๑ จากรางวัลความถูกตองเรียบรอย/การอานจังหวะสม่ําเสมอ และรางวัล 
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 ๔ 

การอานดีเดน/นํ้าเสียงชัดเจน/อักขระถูกตอง/ไมทําใหงวงนอน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานผลยอดเงินบริจาคพิธีทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษาเพ่ือเปน

ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดดําเนินการจัดทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๙ น. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนทุนการศึกษา ใหแก

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 6ซึ่งขณะน้ีมียอดปจจัยรวมจํานวนทั้งสิ้น 6 ๕๐๔,๒๒๐.๐๙ บาท (หา

แสน-สี่พันสองรอยยี่สิบบาทเกาสตางค)  

มตสิภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  

โดยสืบเน่ืองจากกรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิครบวาระในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และตาม

ความในขอ ๗ แหงข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว าดวย  สภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗  ให 

สภามหาวิทยาลัยแตงตั ้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื ่อแตงตั้ง เปนกรรมการสภาวิชาการจาก

ผู ทรงคุณ วุฒ ิ ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ  

   อธิการบดี 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะครุศาสตร 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ  

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ  

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 



 ๕ 

  ๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

  ๙. อาจารยพงศธร คําใจหนัก  เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

    รองอธิการบดี  

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  

   ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ  

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ  

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ  

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๙. อาจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา เปนกรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดี 
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 ๖ 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจางลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ... 

   นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจางลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ...รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดใหขอเสนอแนะวาเห็นควรมอบคณะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยทบทวนและปรับแกรางระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับ

ระเบียบเดิมที่มีอยูทั้งในเร่ืองพนักงานมหาวิทยาลัยและการใชจายงบประมาณ 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยทบทวนและ 

    ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

    เพ่ือพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร 

โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม 

๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังน้ี 

  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เปลี่ยนแปลงจากอาจารย

อดิศร ถมยา เปนอาจารยพรชัย เอ่ียมสาย   

  ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เปลี่ยนแปลงจากอาจารยสุภาพ  

ตะใจ เปนผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัลย 

  ๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  เปลี่ยนแปลงจากผูช วย

ศาสตราจารยชุติกานต รักธรรม เปนรองศาสตราจารยชลอ รอดลอย 

  ๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เปลี่ยนแปลงจากอาจารยทัตทยา 

บุญดิเรก เปนอาจารย Xie Yuan 

  ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงนําเสนอหลักสูตรจํานวน ๔ หลักสูตรดังกลาวเพื่อให

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ตามเสนอ 
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 ๗ 

 ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยสืบเน่ือง

จากการประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ไดพิจารณาเห็นชอบการให

ปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๒ คน ระดับ

บัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ คน และระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๕๕ คน ดังน้ี  

   ระดับปริญญาโท 

    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๒  คน 

          และชนบท 

   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    วิชาชีพครู จํานวน ๑  คน 

   ระดับปริญญาตรี 

    สาขานิติศาสตร จํานวน ๑  คน 

    สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๑๙  คน 

    สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๒๘  คน 

    สาขาครุศาสตร จํานวน ๑  คน 

    สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๓  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๘ จํานวน ๕๕ คน ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ การพิจารณาวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณากําหนดใหวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เปนวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี  เพื่อเปน 

การสงเสริมประเพณีไทยเน่ืองในวันสงกรานต และทั้งยังเปนการชวยลดปริมาณของยานพาหนะในชวง

วันหยุดดังกลาว 
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๘ 

 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบกําหนดใหวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เปน

วันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี โดยมิใหกระทบกระเทือนการจัดการเรียนการสอน และในกรณีที่มีการเรียน 

การสอนในวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ใหมีการจัดการเรียนการสอนชดเชย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกําหนดใหวันท่ี ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เปนวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา)  (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๙  วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
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