
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๙  มกราคม  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. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๒๐. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๔. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ  

   และกิจการพิเศษ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

  ๑. องคประกอบของการพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคทศวรรษที่ผานมา 

  ๒. สิ่งที่สังคมอยากเห็นมหาวิทยาลัยใหการสนับสุนนและสรางสังคมที่เขมแข็งและ 

มีดุลยภาพ 

  ๓. แนวโนมการกําหนดกลยุทธ/ตัวชี้วัด การพัฒนามหาวิทยาลัยระดับโลก 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ สรุปผลการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศ

รับสมัครทั้งหมดจํานวน ๔๒ สาขาวิชา จํานวน ๒,๒๕๕ คน มีจํานวนผูมาสมัครทั้งหมด ๒,๑๐๐ คน ผาน

การคัดเลือกจํานวน ๑,๓๖๑ คน มารายงานตัว จํานวน ๖๗๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๑.๒  

   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๓ 

  ประธานไดเสนอใหมีการจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาหาแนวทางเกี่ยวกับการรับ

นักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ

ยอนหลังสามป คือต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๐ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไขระเบียบวาระที่ ๕.๗ โดยใหเพิ่มขอเสนอแนะ

อีก ๑ ขอ ดวยขอความ “ใหมีการจัดพื้นที่สําหรับจัดต้ังโรงเรียนสาธิตเปนสัดสวนเฉพาะ โดยไมฝากไวกับ

พื้นที่ของคณะใดคณะหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการและการขยายกิจการในอนาคต” 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๘  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๑๕/๒๕๕๘  

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

ดังน้ี 

  ๑. หลักสูตรบัญชีบัณ ฑิต สาขาวิชาการบัญชี เปลี่ยนแปลงจากอาจารยสุธีรา  

ทิพยวิวัฒนพจนา และอาจารยสุพรรณี คําวาส เปนผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย และ

อาจารยทิพยาภรณ ปตถา  

  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปลี่ยนแปลงจาก

ผูชวยศาสตราจารยพวงนอย แสงแกว เปนอาจารยเอกชัย ญาณะ  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  

   และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามเสนอ 
 

 ๕.๒ รายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนคณะและสํานัก ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานทางการเงินและบัญชี  กองทุนคณะและสํานัก ปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๖ คณะ ๑ สํานัก และ ๑ สถาบัน ดังน้ี 

   ๑. กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ๒. กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ๓. กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ๔. กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ๕. กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ๖. กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ๗. กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ๘. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๘ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการรายงานโดยขอใหแต

ละกองทุนจัดรูปแบบการรายงานใหเหมือนกันตามรูปแบบของกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนคณะและสํานัก ปงบประมาณ  

     พ.ศ.๒๕๕๘  จํานวน ๖ คณะ ๑ สํานัก และ ๑ สถาบัน 

   ๒. เห็นชอบใหมีการปรับรูปแบบการรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุน 

     คณะและสํานักใหเหมือนกันตามรูปแบบของกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๕ 

 

 ๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงานของผู ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑.  ขอ ๗ ใหมีการปรับแกไขขอความจาก “...ตามขอ ๖(๒) หรือ(๕)...” เปน “...ตามขอ 

๖(๒) และ(๕)...” 

  ๒. ขอ ๘ ใหปรับแกไขขอความจาก “การกําหนดภาระงาน เงื่อนไขการคิดภาระงาน 

ตามขอ ๖ ของคณาจารยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย” เปน “การกําหนดภาระงาน เงื่อนไขการคิดภาระงาน การประเมินผลงานทางวิชาการ

ตามขอ ๖ ของคณาจารยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย” 

  ๓. ขอ ๑๑(๒) ขอ ๑๓(๒) และขอ ๑๔(๒) ใหแกไขขอความจาก “...ตามขอ ๖(๒) หรือ

(๕)...” เปน “...ตามขอ ๖(๒) และ(๕)...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงาน 

    ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

    ศาสตราจารย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๔.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑. ยอหนาที่ ๑ ใหแกไขขอความจาก “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย วินัยนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนนักศึกษา

ที่ดี มีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ธํารงไวซึ่ง

เกียรติ และความมีระเบียบเรียบวินัย” เปน “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย วินัยนักศึกษา เพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น” 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๖ 

   ๒. ขอ ๓ ใหเพิ่มวรรคสองดวยขอความ “หลักเกณฑการลงโทษทางวินัยตามวรรคหน่ึง

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

   ๓. ตัดวรรคสองของขอ ๕ ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยวินัยนักศึกษา  

     (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...  

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไข ดังน้ี 

   ๑. ปรับแกชื่อขอบังคับจาก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการมอบเข็ม

เชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...” เปน “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...”  

   ๒. ขอ ๑ ใหปรับแกไขขอความจาก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการ

มอบเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ...” เปน “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหเข็มเชิดชูเกียรติ 

พ.ศ. ...” 

   ๓. ขอ ๔ ใหปรับแกขอความจาก “การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มีวัตถุประสงคดังน้ี (๑) 

เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่ไดชวยเหลือ ทําคุณประโยชน สรางชื่อเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัย (๒) เพื่อมอบใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา” เปน “การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มีวัตถุประสงคเพื่อ

เชิดชูเกียรตินักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่ไดชวยเหลือ ทําคุณประโยชน  สรางชื่อเสียงใหกับ

มหาวิทยาลัย” 

   ๔. ขอ ๘ ใหปรับแกไขขอความจาก “เข็มเชิดชูเกียรติ คือ เคร่ืองหมายที่ทําดวยโลหะ 

เปนรูปวงรี  ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง  ๒.๗  เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร  หนา ๑.๒ 

มิลลิเมตร ใชประดับเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแตงกาย ดังน้ี (๑)  แบบ ก สําหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคล

ทั่วไปที่ทําคุณประโยชนดวยกําลังกาย กําลังปญญา หรือกําลังทรัพย  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  หรือ

ทําผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ตามแบบตัวอยางแนบทายขอบังคับน้ี (๒)  แบบ ข สําหรับ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามแบบตัวอยางแนบทายขอบังคับน้ี” เปน “เข็มเชิดชูเกียรติ 

คือ เคร่ืองหมายที่ทําดวยโลหะ เปนรูปวงรี  ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ขนาดกวาง  ๒.๗  เซนติเมตร ยาว 

๓.๕ เซนติเมตร  หนา ๑.๒ มิลลิเมตร ใชประดับเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแตงกาย สําหรับนักศึกษา บุคลากร 

และบุคคลทั่วไปที่ทําคุณประโยชนดวยกําลังกาย กําลังปญญา หรือกําลังทรัพย  ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  หรือทําผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ตามแบบตัวอยางแนบทายขอบังคับน้ี” 

   ๕. ขอ ๙ ใหแกไขขอความจาก “วิธีการสรรหาและคัดเลือกผูที่จะไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ

ตาม ขอ ๘(๑) ใหดําเนินการดังน้ี(๑) หนวยงานเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ ตอ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 



 ๗ 

คณะกรรมการหรือกรรมการ (๒) คณะกรรมการพิจารณาและประกาศรายชื่อบุคคลที่สมควรจะไดรับเข็ม

เชิดชูเกียรติ” เปน “ใหหนวยงานเปนผูเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรไดรับเข็มเชิดชูเกียรติ ตอคณะกรรมการ

หรือกรรมการ เพื่อพิจารณาและประกาศรายชื่อบุคคลที่สมควรจะไดรับเข็มเชิดชูเกียรติเสนอมหาวิทยาลัย” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการให 

     เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตรครุศาสตร-

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

     หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามเสนอ 
 

 ๕.๘ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  

๒ คน ดังน้ี 

  ๑. อาจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

     สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  ๒. อาจารยสกลวรรณ  หานจิตสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

     สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑-หมายเลข ๕.๘.๒ 
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๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑๕ 

 พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสกลวรรณ หานจิตสุวรรณ ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากอสราง-โยธา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ 

และอาจารยสกลวรรณ หานสุวรรณ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน  

๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ 

ซึ่งกําหนดในวันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา)  (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม/ผูตรวจรายงานการประชุม 
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