
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  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. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร  

   กิจการพิเศษ  

๔. อาจารยฉัตรสุดา มาทา อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวนท้ังสิ้น ๖๘๒,๖๑๐,๕๐๐ บาท (หกรอยแปดสิบสองลานหกแสน-

หนึ่งหม่ืนหารอยบาทถวน)  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว.๓๗ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑-๓.๑.๒ 

  ท่ีประชุมพิจารณาและมีความเห็นวาเอกสารไมสมบูรณและระยะเวลาใกลกําหนดการ

รับพระราชทานปริญญาบัตร ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอาจไมสามารถพิจารณาขอมูลรายละเอียดใหถูกตอง

ครบถวนเพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนกําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรตามท่ีกฎหมายกําหนดได  

จึงเห็นสมควรไมพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ประจําป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบตามการพิจารณาของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๙ 

กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ การอนุมัติเปล่ียนช่ือตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี 

๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา รายนางพิศวง กองกระโทก ตําแหนงเลขท่ี ๐๑๙๘ จากตําแหนงบรรณารักษ  

ชํานาญการ เปนตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  

เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๓ สรุปผลการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซ่ึงสรุปภาพรวม

จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีจํานวนประมาณ ๑,๙๐๐ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑   

  ท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะของขอสังเกต ดังนี้ 

  ๑. ใหมีการปรับแผนการรับนักศึกษาใหมโดยเฉพาะสาขาวิชาท่ีไมมีนักศึกษาหรือ 

มีจํานวนนักศึกษาลดลง โดยปแรกอาจจัดการเรียนการสอนรวม ชั้นปท่ี ๒ ใหแยกสาขาวิชาตามความถนัด 

  ๒. ใหมีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับบุคลากรประจําหลักสูตรท่ีไมมี

นักศึกษาหรือมีจํานวนนักศึกษาลดลง  

  ๓. ใหมีการจัดทําหลักสูตรระยะสั้นรวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน 

ท้ังภาครัฐและเอกชน  

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. รับทราบสรุปผลการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓  

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

ผูดํารงตําแหนงบริหารไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ ตามเสนอ 

 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปรีชา 

โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและอาจารยฉัตรสุดา มาทา อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปน 

ผูนําเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรสรางความโดดเดนของหลักสูตรให

ครอบคลุมเด็ก ผูสูงอายุ แพทยแผนไทย สาธารณสุขชุมชน และใหมีความรวมมือกับหนวยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   สาธารณสุขเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดหลักสูตร 

   ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จากรหัส ๔๑๑๖๑๐๕ เปนรหัส ๔๑๑๒๑๐๕ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ  
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใชขอมูลหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ  
 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

และจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

โดยใชขอมูลหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 

   จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม-

ศิลป หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมศิลป หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใชขอมูลหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขขอมูลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป  

   หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ  
 

 ๕.๗ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘  

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๘๙ คน ดังนี้ 

    ระดับปริญญาเอก 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๒  คน 

    ระดับปริญญาโท 

   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๒  คน 

    และชนบท 

   สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๑  คน 

    ระดับปริญญาตรี 

   สาขานิติศาสตร จํานวน ๑๐  คน 

   สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๙๒  คน 

   สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๕๖๗  คน 

   สาขาครุศาสตร จํานวน ๑๕  คน 

   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๒๓๙  คน 

   สาขาการบัญชี จํานวน ๖๑  คน 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-๕.๗.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

   จํานวน ๙๘๙ คน ตามเสนอ  
 

 ๕.๘ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ในการพิ จารณ าตามระเบี ยบ วาระนี้ อ าจ ารยพ งศธร  คํ า ใจหนั ก  กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกจากท่ีประชุม 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ จํานวน ๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑- ๕.๘.๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยรัชฎาภรณ ทองแปน ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภูมิศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม  

     ๒๕๕๙ 

   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพงศธร คําใจหนัก ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภูมิศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม  

     ๒๕๕๙ 

   ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยปญชาน ตอกิตติกุล ดํารงตําแหนง  

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวัสดุศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  

   ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยรวิภา ยงประยูร ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน   

     ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   ๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศิริพรรณ กาจกําแหง ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

   ๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล ดํารงตําแหนง 

     รองศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร  

   ๗. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยมณฑา เขียวสอาด   

     ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาจิตวิทยา  

   ๘. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยรัชฎาภรณ ทองแปน  

     อาจารยพงศธร คําใจหนัก อาจารยปญชาน ตอกิตติกุล และอาจารยรวิภา  

     ยงประยูร และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําส่ัง 

     แตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ี 

     ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

     และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๙ การพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยขอแกไขขอความในขอ ๑๑ จาก “ใหผูมีสิทธิเลือกแตละคนมีสิทธิเลือก



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

ผูสมัครรับเลือกไดเพียงหนึ่งหมายเลข” เปน “ใหผูมีสิทธิเลือกแตละคนมีสิทธิเลือกผูสมัครรับเลือกไดตาม

จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําท่ีวางลง” รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรมีการศึกษาและรวบรวมรายละเอียด 

ผลดี ผลเสีย และผลกระทบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบประธานสภาคณาจารยและขาราชการศึกษาและรวบรวมรายละเอียด ผลดี 

ผลเสีย และผลกระทบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม 

ครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๐ กันยายน 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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