
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายประเสรฐิ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๒๐. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี  

๒. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน  

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๕. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและ 

   กิจการพิเศษ  
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ สรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

  ท่ีประชุมไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับโครงสรางภายในของมหาวิทยาลัยใหสอดรับกับความจําเปน ความเหมาะสม 

ปริมาณงานและสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

  ๒. ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหเหมาะสมกับโครงสรางและภาระงานใหม โดยใชบุคลากรท่ีมี

อยูเดิมใหมากท่ีสุด 

  ๓. พัฒนา ปรับปรุง หรือยุบรวมหลักสูตร เพ่ือใหเกิดหลักสูตรใหมท่ีมีความเขมแขง

และมีผูสนใจเรียน  

  ๔. วิเคราะหรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือวางแผน

รองรับ 

  ๕. ใหมีการบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่องใหแกผูประกอบการ และคนวัยทํางาน 

มติสภามหาวิทยาลัย    ๑. รับทราบสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕- 

    ๒๕๕๙ 

  ๒.  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว.๓๒ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณามีสาระสําคัญสรุปไดวา ข้ันตอนการปฏิบัติ ท่ีขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดไวคือ 

  ๑. ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรไดนับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ไดแกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน สมาคมศิษยเกา และ

กรรมการประจําคณะ 

  ๒. แตละคณะ และวิทยาลัยเสนอไดไมเกินปการศึกษาละ ๓ คน 

  ๓. คณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-

๒๕๕๙ มีหนาท่ีพิจารณาเสนอชื่อท่ีไดมาตามขอ ๘ ของขอบังคับฯ ตอสภาวิชาการ (ซ่ึงหมายถึงรายชื่อ 

ท่ีผานกระบวนการในขอ ๑ และ ๒ แลว) 

  ๔. สภาวิชาการพิจารณาบุคคลจากรายชื่อท่ีเสนอ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย  

(ซ่ึงหมายถึงรายชื่อท่ีผานกระบวนการข้ันท่ี ๓ แลว) 

  กรณีนี้หากหนวยงานคณะหนึ่ง เสนอบุคคลมาเกินกวา ๓ คน คณะกรรมการพิจารณา

การใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีอํานาจตัดออกและนําเสนอสภาวิชาการ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

และสภามหาวิทยาลัยเพียงไมเกิน ๓ คนได แตในกรณีท่ีคณะเสนอไมเกิน ๓ คน คณะกรรมการฯ ไมมี

อํานาจตัดท้ิงท้ังหมดหรือเลือกเสนอชื่อเฉพาะบางคนหรือรายชื่อบุคคลท่ีแตกตางออกไปได 

  ท่ีประชุมจึงเห็นควรใหคณะกรรมการฯ นําเสนอใหสภาวิชาการพิจารณาและนําเสนอ

รายชื่อตามท่ีคณะเสนอพรอมประวัติ ผลงาน และผลการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการฯ และของ

สภาวิชาการมาประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย 

  ในการนี้ ท่ีประชุมไดเสนอแนะใหมีการแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ในเรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา  

   ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดําเนินการนาํเสนอตามขอสรุปของท่ีประชุม ในการประชุม 

   ครั้งตอไป  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจาย

บุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา(ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากรสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ แกไขขอความจาก “...ประกอบกับมติ...” เปน “...โดย

ความเห็นชอบของ...” 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

  ๒. ขอ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือมติอ่ืนใด...” 

เปน “...ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ...” 

  ๓. ขอ ๔ แกไขคํานิยามคําวา พนักงานมหาวิทยาลัย จาก “พนักงานในสถาบันอุดม-

ศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” เปน “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย” 

  ๔. ขอ ๖ บรรทัดท่ี ๓ ใหแกไขขอความจาก “...๗ กันยายน ๒๕๔๘...” เปน “...๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘...” 

  ๕. ขอ ๖ ยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ ตัดคําวา “ราชภัฏลําปาง” อออก 

  ๖. ขอ ๘ บรรทัดท่ี ๒ ใหตัดขอความ “หรือหลักเกณฑและวิธีการ” ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินอุดหนุน 

    คาใชจายบุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ 

ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหนําตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ๖ ปหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙) มาใชในชวง ๔  

ปแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

  ๒. ปรับโครงการและแผนงานใหสอดรับกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

กลุมใหมตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

  ๓. ปรับหนวยนับของคาเปาหมายใหสอดรับกับตัวชี้วัด 

  ๔. ตารางคาเปาหมายใหแสดงผลลัพธหรือผลการดําเนินงาน 

  ๕. หนาท่ี ๒๙ เปาหมายดานการผลิตบัณฑิต ขอ ๑.๓ ใหเพ่ิมขอความ “ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา” 

  ๖. หนาท่ี ๒๙ เพ่ิมเปาหมายดานการวิจัย ๒ ขอ ดังนี้ 

   ๑. ใหมีวารสารวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปนท่ียอมรับและ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

   ๒. ใหจัดตั้งกองทุนวิจัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 

  ๗. หนาท่ี ๒๙ เปาหมายดานการบริการวิชาการ ขอ ๓.๓ ใหแกไขขอความจาก “เปน

ศูนยความเปนเลิศในการผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” เปน “เปนศูนยความเปนเลิศในการ

บริการและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

  ๘. หนาท่ี ๒๙ เปาหมายดานบุคลากร ขอ ๕.๔ ใหตัดคําวา “พิเศษ” ออก 

  ๙. หนาท่ี ๓๕ กลยุทธดานบุคลากร ขอ ๕.๔ ใหตัดคําวา “พิเศษ” ออก 

  ๑๐. หนาท่ี ๓๖ ตารางตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกลยุทธดานบุคลากร ใหแกไข ดังนี้ 

   ๑.  ขอ ๔ ชองตัวชี้วัดใหตัดคําวา “พิเศษ” ออก  

   ๒. ขอ ๔ ชองคาเปาหมายป ๒๕๖๔ ใหแกไขตัวเลขจาก “๘๐” เปน “๓๐” 

   ๓. ขอ ๔ ชองคาเปาหมายป ๒๕๖๙ ใหแกไขตัวเลขจาก “๑๐๐” เปน “๘๐” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐- 

   ๒๕๖๙ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ในการ พิจารณ าตามระเบี ยบ วาระนี้ อ าจารย เอกรัฐ  อินต ะวงศา กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกจากท่ีประชุม 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ จํานวน ๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑- ๕.๓.๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหรองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน  

     ดํารงตําแหนงศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  

   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวิเชษฐ ย้ิมละมัย ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

     ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

   ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวาท่ี ร.ต.ปฐมพงศ พรมมาบุญ  

     ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

     ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

   ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

     ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

   ๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

     ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 

   ๖. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยวิเชษฐ ย้ิมละมัย  

     อาจารยวาท่ี ร.ต.ปฐมพงศ พรมมาบุญ อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา และ 

     อาจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 

     นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

     ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

     จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยเกสร กอกอง เปนอาจารยมนตา รัตนจันทร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   การศึกษาปฐมวัย ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ การแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

  ๑. นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๒.  นางสาวนิตยา ไชยปญญา นักวิชาการศึกษา 

  ๓. นางสาวศิริพร ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ประกอบดวย 

  ๑. นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

  ๒.  นางสาวนิตยา ไชยปญญา นักวิชาการศึกษา 

  ๓. นางสาวศิริพร ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

 ๕.๖ ใหความเห็นชอบการดําเนินการ รายช่ือและความรูความเช่ียวชาญของผูสมควรดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

  ในการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๑ ทาน 

ไดขออนุญาตออกจากท่ีประชุม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

 ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการ รายชื่อและความรู

ความเชี่ยวชาญของผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ โดยสืบเนื่องจาก 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๑) (๒) (๓) และ(๔) (ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยคุณสมบั ติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

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

๑๙๑๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

บัดนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตราดังกลาวไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการดําเนินการ รายช่ือและความรูความเช่ียวชาญของผูสมควรดํารง 

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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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