
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห(องประชุมพรรณราย ๒ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

************************************** 
ผู(มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก)ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย,เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๔. อาจารย,แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๕. นายชนรรค,   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย,สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย,สุเทพ สวนใต) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย,ไพบูลย, วิวัฒน,วงศ,วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เรืองเดช วงศ,หล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน)อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๒.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๓.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,ธนวิทย, บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๔.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,นพนันท, สุขสมบูรณ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๕. อาจารย,สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๖. อาจารย,พงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๗. อาจารย,เอกรัฐ อินตCะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๘. อาจารย,วุฒิรัตน, พัฒนิบูลย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๙.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู(ไม6มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๒.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย,     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู(เข(าร6วมประชุม  
๑. ผู)ช2วยศาสตราจารย,นิลวัฒน, พัฒนพงษ, รองอธิการบดีฝHายบริหาร  
๒. อาจารย,วิไลลักษณ, จั่นวงษ, ผู)ช2วยอธิการบดีด)านสิทธิประโยชน,  
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๒

๓. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เบญจวรรณ เลาลลิต ผู)ช2วยอธิการบดีด)านประกันคุณภาพ  
๔. อาจารย,อัจฉริยา ครุธาโรจน, ผู)ช2วยอธิการบดีด)านวิเทศสัมพันธ,  
๕. อาจารย,วิยดา เหล2มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร,    
๖. ผู)ช2วยศาสตราจารย,สุวรรณี จันทร,ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร    
๗.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร,  
๘. ผู)ช2วยศาสตราจารย,พงษ,สวัสด์ิ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๙. ผู)ช2วยศาสตราจารย,ไพฑูรย, อินตCะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
๑๐.  อาจารย,ดวงใจ พุทธวงศ, ผู)แทนผู)อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๑. อาจารย,ปริตต, สายสี ผู)อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม      
 

ผู(ปฏิบัติหน(าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปIดเปา  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก)ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล2าวเปJดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การจัดสรรงบประมาณประจําป=งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าในปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลได)จัดสรรงบประมาณ 
ให)แก2กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ิมเพียงร)อยละ ๒ รวมเปMนเงินจํานวนประมาณห)าหม่ืนล)านบาท  
โดยคณะรักษาความสงบแห2งชาติ (คสช.) ได)มีนโยบายการใช)จ2ายงบประมาณดังกล2าวจํานวน ๑๒ ข)อ  
ซ่ึงได)แจ)งให)คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบแล)วในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ กําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป= ๒๕๕๗ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปK ๒๕๕๗  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ2มภาคเหนือกําหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ2ม
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๓

ภาคเหนือระหว2างวันท่ี ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเข)ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในช2วงภาคบ2ายของวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได)มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝHายเลขานุการ ได)จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร)อยแล)ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หน)า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต2หน)า ๑-๗ ซ่ึงฝHายเลขานุการ 
ได)ดําเนินการจัดส2งหนังสือเพ่ือให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยได)รับรองรายงานการประชุมดังกล2าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๓ ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกําหนดให)กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส2งข)อแก)ไขให)ฝHายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ หากพ)นกําหนดวัน
ดังกล2าวให)ถือว2ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม2มีการแก)ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗  
    โดยไม6มีการแก(ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ผลการหารืออาจารยAท่ีได(รับการแต6งตั้งให(ดํารงตําแหน6งผู(ช6วยศาสตราจารยA จํานวน 
๔ ราย 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบถึงผลการหารืออาจารย,ท่ีได)รับการแต2งต้ังให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วย
ศาสตราจารย, จํานวน ๔ ราย โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ท่ีประชุมได)มีมติมอบให)อธิการบดีเชิญผู)ช2วยศาสตราจารย,ชุติกานต,  
รักธรรม ผู)ช2วยศาสตราจารย,ธิ ติมา คุณยศยิ่ ง  ผู) ช2วยศาสตราจารย, พิรภพ จันทร,แสนตอ และ 
ผู)ช2วยศาสตราจารย,ฐานันดร, โตCะถม หารือเพ่ือชี้แจงและทําความเข)าใจแนวทางในการดําเนินการแก)ไข
วันท่ีแต2งต้ังให)เปMนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ,และวิธีการพิจารณาแต2งต้ังบุคคลให)ดํารง
ตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และศาสตราจารย, (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ 
และหารือแนวทางเก่ียวกับการคืนเงินประจําตําแหน2งท่ีได)ดําเนินการเบิกจ2ายไปแล)ว โดยเสนอผลการหารือ
ให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต2อไป ซ่ึงอธิการบดีได)ดําเนินการเรียบร)อยแล)ว  
โดยท้ัง ๔ ราย เห็นชอบให)มีการดําเนินการแก)ไขวันท่ีแต2งต้ังให)เปMนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ,และวิธีการพิจารณาแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และ
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๔

ศาสตราจารย, (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ สําหรับรายท่ีได)เบิกจ2ายเงินประจําตําแหน2งไปแล)ว
ยินดีท่ีจะคืนเงินดังกล2าวให)แก2มหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๓.๒ พิจารณาทบทวน วันท่ีแต6งตั้งผู(ช6วยศาสตราจารยAชุติกานตA รักธรรม 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนวันท่ีแต2งต้ังผู)ช2วยศาสตราจารย,ชุติกานต, 
รักธรรม โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให)ความเห็นชอบแต2งต้ัง นางสาวชุติกานต,  
รักธรรม ให)ดํารงตําแหน2ง ผู)ช2วยศาสตราจารย, ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้ังแต2วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ซ่ึงเปMนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง โดยเปMนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย
หลักเกณฑ,และวิธีการแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และ
ศาสตราจารย, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ ข)อ ๑๖.๑ (๗) และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ สภามหาวิทยาลัยได)พิจารณา
ทบทวนวันท่ีแต2งต้ังผู)ช2วยศาสตราจารย,ชุ ติกานต, รักธรรม โดยมติท่ีประชุม มอบอธิการบดีเชิญ 
ผู)ช2วยศาสตราจารย,ชุติกานต, รักธรรม หารือเพ่ือชี้แจงและทําความเข)าใจแนวทางในการดําเนินการแก)ไข
วันท่ีแต2งต้ังให)เปMนไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ และเสนอผลการหารือ
ให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต2อไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)ดําเนินการตามมติ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรียบร)อยแล)ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวน
วันท่ีแต2งต้ังบุคคลดังกล2าวให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, ให)ถูกต)องตามหลักเกณฑ,ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
โดยจะแต2งต้ังได)ไม2ก2อนวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปMนวันท่ีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ,และวิธีการ
พิจารณาแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และศาสตราจารย, (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน6งให(อาจารยAชุติกานตA รักธรรม ดํารงตําแหน6ง 
     ผู(ช6วยศาสตราจารยA สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ตั้งแต6วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต6งตั้งอาจารยAชุติกานตA รักธรรม และให(แจ(ง  
     ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต6วันออกคําส่ังแต6งตั้งพร(อมกับสําเนา 
     คําส่ังแต6งตั้งคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน(าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
     และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๓.๓ พิจารณาทบทวน วันท่ีแต6งตั้งผู(ช6วยศาสตราจารยAธิติมา คุณยศย่ิง 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนวันท่ีแต2งต้ังผู)ช2วยศาสตราจารย,ธิติมา  
คุณยศยิ่ง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให)ความเห็นชอบแต2งต้ัง นางธิติมา คุณยศยิ่ง  
ให)ดํารงตําแหน2ง ผู)ช2วยศาสตราจารย, ในสาขาวิชาเซรามิกส, ต้ังแต2วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปMนวันท่ี



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๕

สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง โดยเปMนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วยหลักเกณฑ,และ
วิธีการแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และศาสตราจารย, (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๐ ข)อ ๑๖.๑(๗) และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ สภามหาวิทยาลัยได)พิจารณาทบทวนวันท่ีแต2งต้ัง 
ผู)ช2วยศาสตราจารย,ธิติมา คุณยศยิ่ง โดยมติท่ีประชุม มอบอธิการบดีเชิญผู)ช2วยศาสตราจารย,ธิติมา  
คุณยศยิ่ง หารือเพ่ือชี้แจงและทําความเข)าใจแนวทางในการดําเนินการแก)ไขวันท่ีแต2งต้ังให)เปMนไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ และเสนอผลการหารือให)สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งต2อไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)ดําเนินการตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรียบร)อยแล)ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวนวันท่ีแต2งต้ัง
บุคคลดังกล2าวให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, ให)ถูกต)องตามหลักเกณฑ,ท่ี ก.พ.อ. กําหนด โดยจะ
แต2งต้ังได)ไม2ก2อนวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปMนวันท่ีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ,และวิธีการ
พิจารณาแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และศาสตราจารย, (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน6งให(อาจารยAธิติมา คุณยศย่ิง ดํารงตําแหน6ง 
     ผู(ช6วยศาสตราจารยA สาขาวิชาเซรามิกสA ท้ังนี้ ตั้งแต6วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต6งตั้งอาจารยAธิติมา คุณยศย่ิง และให(แจ(ง  
     ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต6วันออกคําส่ังแต6งตั้งพร(อมกับสําเนา 
     คําส่ังแต6งตั้งคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน(าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
     และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๓.๔ พิจารณาทบทวน วันท่ีแต6งตั้งผู(ช6วยศาสตราจารยAพิรภพ จันทรAแสนตอ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนวันท่ีแต2งต้ังผู)ช2วยศาสตราจารย,พิรภพ 
จันทร,แสนตอ โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให)ความเห็นชอบแต2งต้ัง นายพิรภพ  
จันทร,แสนตอ ให)ดํารงตําแหน2ง ผู)ช2วยศาสตราจารย, ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ ต้ังแต2วันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปMนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง โดยเปMนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ว2าด)วยหลักเกณฑ,และวิธีการแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, 
และศาสตราจารย, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ ข)อ ๑๖.๑(๗) และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ สภามหาวิทยาลัยได)พิจารณา
ทบทวนวันท่ีแต2งต้ังผู)ช2วยศาสตราจารย,พิรภพ จันทร,แสนตอ โดยมติท่ีประชุม มอบอธิการบดีเชิญ 
ผู)ช2วยศาสตราจารย,พิรภพ จันทร,แสนตอ หารือเพ่ือชี้แจงและทําความเข)าใจแนวทางในการดําเนินการแก)ไข
วันท่ีแต2งต้ังให)เปMนไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ และเสนอผลการหารือ
ให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต2อไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)ดําเนินการตามมติ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรียบร)อยแล)ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวน



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๖

วันท่ีแต2งต้ังบุคคลดังกล2าวให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, ให)ถูกต)องตามหลักเกณฑ,ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
โดยจะแต2งต้ังได)ไม2ก2อนวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปMนวันท่ีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ,และวิธีการ
พิจารณาแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และศาสตราจารย, (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน6งให(อาจารยAพิรภพ จันทรAแสนตอ ดํารงตําแหน6ง 
     ผู(ช6วยศาสตราจารยA สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแต6วันท่ี ๑๙ ตุลาคม  
     ๒๕๕๕ 
   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต6งตั้งอาจารยAพิรภพ จันทรAแสนตอ  
     และให(แจ(ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต6วันออกคําส่ังแต6งตั้งพร(อมกับ 
     สําเนาคําส่ังแต6งตั้งคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน(าท่ีประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๓.๕ พิจารณาทบทวน วันท่ีแต6งตั้งผู(ช6วยศาสตราจารยAฐานันดรA  โตJะถม 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนวันท่ีแต2งต้ังผู)ช2วยศาสตราจารย,ฐานันดร, 
โตCะถม โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให)ความเห็นชอบแต2งต้ัง นายฐานันดร, โตCะถม  
ให)ดํารงตําแหน2ง ผู)ช2วยศาสตราจารย, ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ ต้ังแต2วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
ซ่ึงเปMนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง โดยเปMนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย
หลักเกณฑ,และวิธีการแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และ
ศาสตราจารย, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ ข)อ ๑๖.๑(๗) และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ สภามหาวิทยาลัยได)พิจารณา
ทบทวนวันท่ีแต2งต้ังผู)ช2วยศาสตราจารย,ฐานันดร, โตCะถม โดยมติท่ีประชุม มอบอธิการบดีเชิญผู)ช2วย
ศาสตราจารย,ฐานันดร, โตCะถม หารือเพ่ือชี้แจงและทําความเข)าใจแนวทางในการดําเนินการแก)ไขวันท่ี
แต2งต้ังให)เปMนไปตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี ๖) และ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ และเสนอผลการหารือให) 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต2อไปซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)ดําเนินการตามมติ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรียบร)อยแล)ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวน
วันท่ีแต2งต้ังบุคคลดังกล2าวให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, ให)ถูกต)องตามหลักเกณฑ,ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
โดยจะแต2งต้ังได)ไม2ก2อนวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเปMนวันท่ีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ,และวิธีการ
พิจารณาแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และศาสตราจารย, (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน6งให(อาจารยAฐานันดรA  โตJะถม ดํารงตําแหน6งผู(ช6วย 
     ศาสตราจารยA สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแต6วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๗

   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต6งตั้งอาจารยAฐานันดรA  โตJะถม และให(แจ(ง  
     ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต6วันออกคําส่ังแต6งตั้งพร(อมกับสําเนา 
     คําส่ังแต6งตั้งคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน(าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
     และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, รองอธิการบดีฝHายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝHายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางได)สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การแต6งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน6งบริหาร 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบถึงการแต2งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร 
โดยสืบเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหารได)ครบวาระลง เพ่ือเปMนไปตาม
มาตรา ๑๖(๓) แห2งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และจากการประชุมรองอธิการบดี 
คณบดี และผู)อํานวยการสถาบัน/สํานัก เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย,นันทะ   บุตรน)อย  
   รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา 
  ๒. ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล  
   รองอธิการบดีฝHายวิชาการ 
  ๓. ผู)ช2วยศาสตราจารย,ธนวิทย, บุตรอุดม  
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, 
  ๔. ผู)ช2วยศาสตราจารย,นพนันท, สุขสมบูรณ,  
   ผู)อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๘

 ๔.๓ การแต6งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยAประจํา 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, รองอธิการบดีฝHายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบถึงการแต2งต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต2งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา ท้ังนี้ ให)คณะกรรมการฯ 
ดําเนินการให)แล)วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต2วันท่ีแต2งต้ัง บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได)ดําเนินการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจําเรียบร)อยแล)ว โดยผู)ท่ีได)รับเลือก ดังนี้ 

 ๑. อาจารย,วุฒิรัตน,   พัฒนิบูลย,   
 ๒. อาจารย, ดร.สุเทพ   ทองคํา  
 ๓. อาจารย,เอกรัฐ   อินตCะวงศา  
  ๔. อาจารย,พงศธร  คําใจหนัก 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต6งตั้งประธานคณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังประธานคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
โดยสืบเนื่องจากประธานคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได)หมดวาระลงเม่ือวันท่ี ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ และเพ่ือให)การได)มาซ่ึงประธานคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางเปMนไปตามข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย คณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอชื่อนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี เพ่ือทําหน)าท่ีประธานคณะกรรมการ
ส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ในการนี้ ประธานได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังเลขานุการคณะกรรมการส2งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยด)วย  

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังรองอธิการบดีฝHายกิจการนักศึกษาเปMนเลขานุการ
คณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแต6งตั้ง นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี เพ่ือดํารงตําแหน6งประธาน 
     คณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   ๒. เห็นชอบแต6งตั้งรองอธิการบดีฝMายกิจการนักศึกษาเปNนเลขานุการ 
     คณะกรรมการส6งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๙

 ๕.๒ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด(วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ… 

  รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข)อบังคับของมหาวิทยาลัย ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร2าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ… 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและได)ให)ข)อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ข)อ ๓ ความหมายของคํานิยาม “บุคลากร” บรรทัดท่ี ๒ ให)ตัดคําว2า “กําลัง” ออก 
  ๒. ข)อ ๖ ให)สลับข)อจาก (๑) เปMน (๒) และจาก (๒) เปMน (๑) 
  ๓. ข)อ ๖ ให)ตัดวรรคหนึ่ง (๔) และตัดข)อความวรรคสองออก และให)ใช)ข)อความนี้แทน 
“ให)มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได)แต2ละปKเข)าสมทบกองทุนนี้ปKงบประมาณละไม2เกิน ๒ ล)านบาท” 
  ๔. ข)อ ๑๐ (๑) ให)ตัดคําว2า “คณะ” ออก 
  ๕. ข)อ ๑๖ บรรทัดท่ี ๓ ให)แก)ไขข)อความจาก “...มาเปMนเงินรายได)ตามระเบียบนี้...” 
เปMน “...มาเปMนเงินรายได)ของกองทุนตามระเบียบนี้...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด(วย กองทุนสนับสนุน 
   การบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. … โดยให(มีการแก(ไขตามข(อเสนอแนะของ 
   ท่ีประชุม  
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบและอนุมัติเ งินประเดิมสําหรับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน 
การบริหารของมหาวิทยาลัย 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาให)ความเห็นชอบและอนุมัติเงินประเดิมสําหรับการจัดต้ังกองทุน
สนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยจากเงินรายได)กันเหลื่อมปK ๕๖  เปMนจํานวนเงิน ๕ ล)านบาท  

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาให)ความเห็นชอบและอนุมัติเงินประเดิมสําหรับการจัดต้ัง
กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยจากเงินรายได)กันเหลื่อมปK ๕๖ เปMนจํานวนเงิน ๕ ล)านบาท 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๑) แห2งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ตามความข)อ ๘ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย การบริหารงบประมาณและการเงินจาก
เงินรายได)ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติเงินประเดิมสําหรับการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการบริหาร 
   ของมหาวิทยาลัยจากเงินรายได(กันเหล่ือมป= ๕๖ เปNนจํานวนเงิน ๕ ล(านบาท 
 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๑๐

 ๕.๔ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได)
พิจารณาเห็นชอบในการให)ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปKการศึกษา 
๒๕๕๖ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑,๐๓๒ คน ดังนี้ 
  ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน    ๗๑  คน  
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน ๑๓  คน 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน ๓  คน 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร,ศึกษา  จํานวน ๓  คน 
   สาขาวิชาการวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา จํานวน ๓  คน 
   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง  
    และชนบท  จํานวน ๙  คน 
   สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  จํานวน ๓  คน 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน ๓๗  คน 
  ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๙๖๑  คน  
   สาขานิติศาสตร,  จํานวน ๙  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร,  จํานวน ๑๑๐  คน 
   สาขาศิลปศาสตร,  จํานวน ๓๒๓  คน 
   สาขาครุศาสตร,  จํานวน ๓๗๗  คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน ๙๒  คน 
   สาขาการบัญชี  จํานวน ๔๙  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร,  จํานวน ๑  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
   จํานวน ๑,๐๓๒ คน ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๑๑

 ๕.๕ ขออนุมัติกําหนดตําแหน6งให(อาจารยAประจําดํารงตําแหน6งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน2งให)อาจารย,ประจําดํารง
ตําแหน2งทางวิชาการ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
   ๑. รองศาสตราจารย,จําเนียร นันทดิลก อาจารย,ประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร, 
  ๒. อาจารย,ศิริมา เอมวงษ, อาจารย,ประจําสังกัดคณะเทคโนโลย ี
       อุตสาหกรรม 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๕.๑-๕.๕.๒ 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไม6อนุมัติให(รองศาสตราจารยAจําเนียร นันทดิลก ดํารงตําแหน6งศาสตราจารยA  
     สาขาวิชาคณิตศาสตรA  
   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหน6งให(อาจารยAศิริมา เอมวงษA ดํารงตําแหน6งผู(ช6วย 
     ศาสตราจารยA สาขาวิชาเซรามิกสA ท้ังนี้ ตั้งแต6วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
   ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต6งตั้งอาจารยAศิริมา เอมวงษA  
     และให(แจ(ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต6วันออกคําส่ังแต6งตั้งพร(อมกับ 
     สําเนาคําส่ังแต6งตั้งคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน(าท่ีประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๖ ให(ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาให)ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจํา
หลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ได)พิจารณาเห็นชอบให)มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให)ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร, 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีการอาหาร 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-๕.๖.๔  

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อสังเกตเก่ียวกับการจัดรูปแบบของเอกสาร
ประกอบการพิจารณาว2าขอให)จัดทําในรูปแบบเดียวกันและผลงานวิจัยของอาจารย,ประจําหลักสูตรขอให)
ระบุชื่อวารสารให)ชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยAประจําหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร ตามเสนอ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๑๒

 ๕.๗ ให(ความเห็นชอบการอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป=) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ หลักสูตร 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู) ดํารงตําแหน2งบริหาร ได) เสนอให) ท่ีประชุมพิจารณาให)ความเห็นชอบการอนุ มัติหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปK) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ หลักสูตร โดยสืบเนื่องจากการประชุม
สภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได)พิจารณาเห็นชอบให)มหาวิทยาลัยเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให)ความเห็นชอบการอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปK) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร, 
๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร, 
๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร,ท่ัวไป 
๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
๑๐. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟJสิกส, 

  ในการนี้ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)ขออนุญาตท่ีประชุมให)อาจารย,วิยดา เหล2มตระกูล คณบดี
คณะครุศาสตร, ได)เสนอรายละเอียดเก่ียวกับการขออนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปK) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน ๑๐ หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๗.๑-๕.๗.๑๐  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ป=) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗  
    จํานวน ๑๐ หลักสูตร ตามเสนอ 
 

 ๕.๘ การรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป=งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และการทบทวนแผนกลยุทธAการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน)อย รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ รายละเอียดตาม เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๘.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๑๓

  ในการนี้  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝHายวิชาการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) แผนยุทธศาสตร,ในการ
พัฒนา “บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๒ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ให)นําเงินคงคลัง และเงินรายได)ของมหาวิทยาลัยมาใช)ให)เกิดประโยชน,ต2อการเรียน
การสอนให)มากท่ีสุด 
  ๒. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให)มีงานวิจัย คุณวุฒิและตําแหน2งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
และให)มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการกับต2างประเทศ 
  ๓. ปรับกิจกรรมบางกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมรายได)ให)มหาวิทยาลัย 
  ๔. พัฒนาทรัพยากรด)านสารสนเทศหรือสิ่งท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให)
ทันสมัย 
  ๕. ปรับปรุงหลักสูตรแต2ละหลักสูตรเพ่ือรองรับการเข)าสู2ประชาคมอาเซียน และให)มี
การพัฒนาหลักสูตรใหม2ซ่ึงทําร2วมกันระหว2างคณะ โดยหลักสูตรจะต)องมีความโดดเด2น แสดงถึงเอกลักษณ,
ของหลักสูตรหรือเอกลักษณ,ของจังหวัดลําปาง และในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจะต)องเปMนไปตาม
เกณฑ,มาตรฐานหลักสูตร 
  ๖. ปรับโครงสร)างหน2วยงานเพ่ือลดและใช)ทรัพยากรร2วมกัน 
  ๗. สร)างระบบการทํางานท่ีมีความเปMนอิสระ คล2องตัว ใช)หลักการบริหารท่ีเอ้ือต2อ 
การดําเนินงานและการเปMนผู)นําท่ีดี 
  ๘. ให)ปรับเพ่ิมการบริการทางวิชาการสู2ชุมชน การถ2ายทอดองค,ความรู)สู2การพัฒนา
ชนบทท)องถ่ินหรืออุตสาหกรรม 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป=งบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และการทบทวนแผนกลยุทธAการพัฒนามหาวิทยาลัย  
    โดยให(มีการดําเนินการตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

  ประธานได)แจ)งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร,ท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

๑๔

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปIดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน)างานประชุมและพิธีการ ผู)อํานวยการกองกลาง  
 ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(บันทึก/พิมพAรายงานการประชุม ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ,) 
 ผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝHายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู(ตรวจรายงานการประชุม 

  

 

 ได)ผ2านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร)อยแล)ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก)ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


