
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  โรงแรมเวียงอินทร ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดเชียงราย 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๓. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๖. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๓. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ 

เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๖ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๖ ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๓ 

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ 

เมษายน ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง

คณบดีคนใหมแทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ค.) ในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและคณบดีวางลง เพ่ือใหองคประกอบ

ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) เปนไป ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการในองคประกอบของคณบดีเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

   ในการนี้ จึงขอเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เลือกกันเองเพ่ือเปน

กรรมการดังกลาว จํานวน ๒ คน  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดดําเนินการเลือกกันเองเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกรองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง และผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช 

วงศหลา เปนกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ในองคประกอบของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.)  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนกรรมการ 

  กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา เปนกรรมการ 

  กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๔.  ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๘/

๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซ่ึงไดหมดวาระ

ลงในวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นจึงทําใหตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

วางลง ๔ ตําแหนง ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการในองคประกอบของรองอธิการบดี

และคณบดีเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ในการนี้ จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการดังกลาว  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธาน

คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

   คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ  

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ 

 ๕. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการและเลขานุการ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ 

คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดใหขอสังเกตวาในการปรับอัตราคาสอนพิเศษและ 

คาสอนเกินภาระงานขอใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงรายได และจํานวนนักศึกษา   

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงิน 

   คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...  

   โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงานบุคคล 

    ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๕.๕ พิจารณาใหขอเสนอแนะในการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหขอเสนอแนะในการแกไข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ผู มีสิทธิเสนอชื่อ ไดแก อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษยเกา คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  

  ๒. อธิการบดีรวบรวมรายชื่อและนําสงคณะกรรมการประจําคณะท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชาท่ีจะใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

  ๓. ใหมีคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์มีหนาท่ีกลั่นกรองและพิจารณาใหความเห็น

เก่ียวกับคุณสมบัติและความเหมาะสม 

  ๔. ใหการดําเนินการทุกข้ันตอนเปนความลับ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบขอเสนอแนะในการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

    การใหปริญญากิตติมศักดิ์ ตามขอแสนอแนะของท่ีประชุม 
  

 ๕.๖ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจาก 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะครุศาสตรคนใหมแทนคนเดิมท่ีหมดวาระ จึงทําใหการดํารง

ตําแหนงกรรมการประจําคณะครุศาสตรในองคประกอบของคณบดี และรองคณบดีวางลง เพ่ือให

องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือให

ไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจํา

คณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนง 

    ท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. คณบดีคณะครุศาสตร  เปนประธานกรรมการ 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 

   ๓. อาจารยสุจิตรา ปนด ี เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๕.๗ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คนใหมแทนคนเดิมท่ีหมดวาระ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรในองคประกอบของคณบดี และรองคณบดีวางลง เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ 

    สังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานกรรมการ 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 

   ๓. อาจารยอัคจร แมะบาน เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 
 

 ๕.๘ การแตงตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบ เนื่ องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยได มี คําสั่ งแต งตั้ งผู อํานวยการสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม 

คนใหมแทนคนเดิมท่ีหมดวาระ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใน

องคประกอบของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และคณาจารยประจําวางลง เพ่ือใหองคประกอบของ

คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

กรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทน 

    ตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  เปนประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 

    รองผูอํานวยการ 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

    รองผูอํานวยการ 

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

    คณาจารยประจํา 
 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้  ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา และ 

ผูชวยศาสตราจารยนภาวรรณ เนตรประดิษฐ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร 

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ปรับปรุงรายวิชาใหเนนรายวิชาท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

   ๒. ปรับรายวิชาท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรใหอยูในหมวดวิชาบังคับ 

   ๓. ปรับงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา  

   ๔. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   ๕. ขอใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือสอบถามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๙ 

 ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยณัฐฌา  

เหลากุลดิลก อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหกําหนดรายวิชาฝกปฏิบัติงานใหชัดเจน 

   ๒. ปรับงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตาม 

    ขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยสังกัด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ระบุเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจน 

   ๒. บางรายวิชาควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ และการตลาด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

 ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้  ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับงบประมาณรายรับ-รายจายให

สอดคลองกับแผนการรบันักศึกษา  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๑๓ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๑-๒  

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน 

การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําไตรมาสท่ี ๑-๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการรายงานการเบิกจายงบประมาณ

ในรายไตรมาสตอไปในกิจกรรม โครงการหรือรายการใดท่ีเบิกจายไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานขอให

มหาวิทยาลัยสรุปเหตุผล ปญหา อุปสรรค และรายงานแผนงานและแผนการใชจายเงินประกอบ 

การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๑-๒ ตามเสนอ และ 

    ในการรายงานการเบิกจายงบประมาณในรายไตรมาสตอไปขอใหมหาวิทยาลัย 

    ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค ๕ ช้ันพรอมติดตั้ง  

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาให 

ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ

ประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค ๕ ชั้นพรอมติดตั้ง เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๐,๑๒๕,๔๔๕ 

บาท (สิบลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบจํานวน ราคา 

ตอหนวย คุณลักษณะ และราคากลางของครุภัณฑใหมีความสอดคลองกัน และในการคํานวณคา Factor F 

ใหคํานวณเฉพาะสิ่งกอสราง หากเปนครุภัณฑไมตองคํานวณคา Factor F 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบ 

    โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประกอบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค  

    ๕ ช้ันพรอมติดตั้ง เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๑๐,๑๒๕,๔๔๕ บาท (สิบลานหนึ่งแสน- 

    สองหม่ืนหาพันส่ีรอยส่ีสิบหาบาทถวน) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม  

 

 ๕.๑๕ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๖ คน ดังนี้ 

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน ๕๑  คน 

   สาขาวิชาศิปลศาสตร จํานวน ๓๒  คน 

   สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน ๔๓  คน 

   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๓๘  คน 

   สาขาวิชาการบัญชี จํานวน ๒๒  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๙ จํานวน ๑๘๖ คน ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๑๒ 

 ๕.๑๖ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  

๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒ ธันวาคม  

    ๒๕๕๙ 

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพรอนันต บุญกอน ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสมฤทธิ์ จันขันธ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

    สาขาวิชานิติศาสตร ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ 

    อาจารยพรอนันต บุญกอน และอาจารยสมฤทธิ์ จันขันธ และใหแจง ก.พ.อ.  

    ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้ง 

    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๑๗ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหมแทนคนเดิมท่ี 

หมดวาระ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการในองคประกอบของคณบดี  

รองคณบดี และคณาจารยประจําวางลง เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการ

ประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เปนประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารยนุสรา แสงอราม เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๑๓ 

๓. อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา เปนกรรมการ 

 รองคณบดี 

๔. ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา เปนกรรมการ 

คณาจารยประจํา 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  

หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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