
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  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. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๒ 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี  

๒. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี  

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๔. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ  

   และกิจการพิเศษ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยศิริมา เอมวงษ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๑. อาจารยธนวรกฤต โอฬารธนพร อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๒. อาจารยอดุลย ปญญา อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

๑๓. อาจารยอนงครัตน รินแสงปน อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

๑๔. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

๑๕. อาจารยณัฐพล แจงอักษร อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร  
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร

สุขภาพโดยเฉพาะการสรางผูนํา เพื่อใหผูบริหารนําไปปรับใชในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๓ 

 ๑.๒ วาทะธรรมของพระธรรมจารยเจ้ิงเอ๋ิยน ประเทศไตหวัน 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวาทะธรรมของพระธรรมจารยเจ้ิงเอ๋ิยน ประเทศ

ไตหวัน ซึ่งประกอบดวย ความรัก ความเมตตา กับปญญา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๓ ผลการรับสมัครนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะน้ีมีผูสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีจํานวนทั้งสิ้น 

๓,๒๔๒ คน โดยมหาวิทยาลัยจะเปดรับสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘  หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต้ังแตหนา ๑ -๘ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๕  ลงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  โดยกํ าหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หากพนกําหนด 

วันดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 

 ๒.๒   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต้ังแตหนา ๑ -๔ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๔ 

หนังสือที่  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๖  ลงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ โดยกํ าหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หากพนกําหนด 

วันดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

โดยรางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยใน

การประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๓.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. ขอ ๗(๓) ใหแกไขขอความจาก “เพื่อเปนแหลงสาธิตการใชหลักสูตร การเรียนการ

สอน นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผลผูเรียน” เปน “เพื่อเปนแหลงศึกษา พัฒนาหลักสูตร 

และสาธิตการใชหลักสูตร การเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผลผูเรียน”  

  ๒. ขอ ๘ วรรคหน่ึง ใหแกไขขอความจาก “การแบงสวนงาน การยุบเลิกสวนงานของ

โรงเรียนสาธิต ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย” เปน “การแบง

สวนงาน การกําหนดหนาที่ของสวนงาน การยุบเลิก การรวมสวนงานของโรงเรียนสาธิต ใหคณะกรรมการ

อํานวยการพิจารณาโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย”   

  ๓. ขอ ๑๘ วรรคสอง แกไขขอความจาก “ใหอธิการบดีแตงต้ังผูอํานวยการ จากผูสําเร็จ

การศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย

รับรอง ทําการสอนมาไมนอยกวาสามปและมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปใน

มหาวิทยาลัย ...” เปน “ใหอธิการบดีแตงต้ังผู อํานวยการโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

จากผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ทําการสอนมาไมนอยกวาสามปและมีประสบการณดานการบริหารมาแลว 

ไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย...” 

  ๔. ขอ ๑๙ ใหแกไขขอความจาก “...แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได” 

เปน “...โดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย” 

  ๕. ขอ ๒๒ บรรทัดที่ ๒ ใหตัดขอความ “จากผูที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูอํานวยการ” 

ออก 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๕ 

  ๖. ขอ ๒๒ วรรคที ่๒ ใหตัดคําวา “เมื่อ” ออก 

  ๗. ขอ ๒๓ วรรคสอง ใหแกไขขอความจาก “...เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ...” 

เปน “...เปนผูทําหนาที่แทนผูอํานวยการ...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียน 

    สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไข 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๙ 

มกราคม ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๑/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม-

ศิลป หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙ จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดใหขอเสนอแนะวาควรชะลอการรับนักศึกษาไปกอน

จนกวาหลักสูตรจะไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป หลักสูตรใหม  

   พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเสนอ และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

และจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙ จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๘ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. ควรชะลอการรับนักศึกษาไปกอนจนกวาหลักสูตรจะไดรับการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา 

  ๒. ปรับแกไขวุฒิทางการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตรใหถูกตอง 

  ๓. ปรับรูปแบบตัวเลขในหนาที่ ๒๐-๒๔ ใหถูกตองและสอดคลองกับหนา ๑๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยา 

    การปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเสนอ  

   และใหมีการดําเนินการและแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๗ 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรการพิจารณาให

ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล

การศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหอาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานวิจัย

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานป ๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

    วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตามเสนอ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการทองเที่ยว โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยปณณทัต กัลยา เปนอาจารยสถิรา มะลาสิน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   การทองเท่ียว ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  

๖ คน ดังน้ี 

  ๑. อาจารยหฤทัย ไทยสุชาติ อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

  ๒. อาจารยถิรนันท สอนแกว อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

  ๓. อาจารยจําเนียร มีสําลี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

      สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๘ 

  ๔. อาจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

     สังกัดคณะครุศาสตร 

  ๕. อาจารยสมชาย เมืองมูล พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

     สังกัดคณะครุศาสตร 

  ๖. อาจารยมะยุรีย พิทยาเสนีย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

     สังกัดคณะครุศาสตร 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-หมายเลข ๕.๕.๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยหฤทัย ไทยสุชาต ิดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยถิรนันท สอนแกว ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

   ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจําเนียร มีสําลี ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  

     ๒๕๕๘ 

   ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๗  

     เมษายน ๒๕๕๘ 

   ๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสมชาย เมืองมูล ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๘  

     พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

   ๖. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยมะยุรีย พิทยาเสนีย ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๘  

    พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

   ๗. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยหฤทัย ไทยสุชาติ อาจารย 

     ถิรนันท สอนแกว อาจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก  

     อาจารยสมชาย เมืองมูล และอาจารยมะยุรีย พิทยาเสนีย และใหแจง ก.พ.อ.  

     ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่ง 

     แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

     และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคาํขอฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๙ 

 ๕.๖ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยสืบเน่ืองจาก 

การประชุมสภาวิชาการคร้ังที่  ที่  ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ไดพิจารณาเห็นชอบในการ 

ใหปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ระดับ

ปริญญาโท จํานวน ๒๑ คน และระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๘ คน รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ดังน้ี  

   ระดับปริญญาเอก 

    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๑  คน 

   ระดับปริญญาโท 

    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑  คน 

    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๑๕  คน 

          และชนบท 

    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน ๒  คน 

    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๓  คน 

   ระดับปริญญาตรี 

    สาขานิติศาสตร จํานวน ๕  คน 

    สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๒๘  คน 

    สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๒๘  คน 

    สาขาครุศาสตร จํานวน ๗  คน 

    สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๐  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-หมายเลข ๕.๖.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๐ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ รายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๑๐ 

 ๕.๘ รายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 ๕.๙ รายงานทางการเงินและบัญ ชี กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๐ รายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๑ รายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดเสนอแนะใหกองพัฒนานักศึกษาจัดทําบัญชีเพื่อควบคุม

การรับ-จายเงิน เพื่อใหเกิดความคลองตัวและชัดเจนในการบริหารจัดการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๑๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานทางการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏลําปาง เร่ือง  การแบ งส วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๙ โดยรางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

  ๑. แกไขขอความยกหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ จาก “...มีมติใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการเปนงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๔๙ และมีมติ

เห็นชอบออกประกาศการแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง ดังตอไปน้ี” เปน “...ให

แบงสวนราชการในหนวยงานระดับกองเปนงาน และสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนเทียบเทางานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังตอไปน้ี”  

  ๒. ต้ังแตขอ ๑ - ขอ ๑๖ ใหตัดคําวา “ให” และคําวา “เปนงาน” ออก  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การแบงสวนราชการใน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

(ฉบับที่ ๓) พ .ศ. ... โดยรางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดระดับ 

    ตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง 

    สูงข้ึน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๑๒ 

 ๕.๑๔ (ราง) คํ าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เร่ือง แต งตั้ งเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง แตงต้ังเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจาก 

ผูชวยศาสตราจารย มณฑา เข ียวสะอาด ไดขอลาออกจากเลขานุการคณะกรรมการการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ จึงทําใหตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการวางลง 

เพื ่อใหการดําเนินงานในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนไปดวยความเหมาะสม

เรียบรอย มหาวิทยาลัยขอเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงต้ังบุคคลให เป นเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงที่วาง) ดังน้ี 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เปนเลขานุการ 

  ๒.  นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ 

  ๓.  นางสาวนงเยาว ตะนะวงศ เปนผูชวยเลขานุการ 

  ๔.  นางทัศนีย หนอแกว เปนผูชวยเลขานุการ 

  ๕.  นางสาวสายสุนีย อินทรไชย เปนผูชวยเลขานุการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลใหเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ 

    พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) ดังน้ี 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนเลขานุการ 

  ๒.  นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ 

  ๓.  นางสาวนงเยาว ตะนะวงศ เปนผูชวยเลขานุการ 

  ๔.  นางทัศนีย หนอแกว เปนผูชวยเลขานุการ 

  ๕.  นางสาวสายสุนีย อินทรไชย  เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๑๕ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๑ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๕.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรเรงรัดการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานและนโยบายรัฐบาล 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



 ๑๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ และใหมี 

    การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยน

ตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงบุคลากร พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง 

และการตัดโอนตําแหนงบุคลากร พ.ศ. ... โดยรางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการยกรางกฎ 

ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขคําในขอ ๑๐ จาก “อธิการ” เปน 

“อธิการบดี”  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

    เปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงบุคลากร  

    พ.ศ. ...โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคล 

   ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 



๑๔ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา)  (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 
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