
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒.  นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปญชาน ตอกิตติกุล อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ มาลัย อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสกลวรรณ หานจิตสุวรรณ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. อาจารยธชนม กาวสมบูรณ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ลักษณะคนท่ีทํางานในองคกรท่ีกาวหนาในยุค Thailand ๔.๐ 

 ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงลักษณะคนท่ีทํางานในองคกรท่ีกาวหนาในยุค 

Thailand ๔.๐ ซ่ึงมีท้ังหมด ๘ ลักษณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๑.๒ กําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๐ โดยบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเขารับในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีกําหนดซอมพิธี

รับพระราชทานปริญญาบัตรดังกลาว ระหวางวันท่ี ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๑.๓ การกอสรางพระเมรุมาศจําลอง ประจําจังหวัดลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจังหวัดลําปางไดดําเนินการจัดสรางพระเมรุมาศจําลองประจําจังหวัดลําปาง  

ณ บริเวณลานเอนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท้ังนี้เพ่ือใชเปนสถานท่ีศูนยกลางในการถวาย

ดอกไมจันทนของภาคประชาชนในสวนภูมิภาคเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมีกําหนดการจะจัดงานพระราชพิธีข้ึนใน

วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ตามหนั งสือ ท่ี  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๙  ลงวัน ท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาว

ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ รายงานงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสังเขป 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสังเขป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ 

กันยายน ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ การเปล่ียนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย ในการนี้ ไดขอ

อนุญาตท่ีประชุมใหนายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําแจงรายละเอียดใหท่ีประชุม

ทราบ 

  นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึง 

การเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและ

ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและ

ประเมินผลงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบรายไดคงคลังเพ่ือสมทบคากอสรางอาคารสํานักงาน

อธิการบด ี

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบรายไดคงคลังเพ่ือสมทบคากอสรางอาคาร

สํานักงานอธิการบดี เปนเงินจํานวน ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบรายไดคงคลังเพ่ือสมทบคากอสรางอาคารสํานักงาน 

    อธิการบดี เปนเงินจํานวน ๔,๘๑๕,๐๐๐ บาท (ส่ีลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหาพัน- 

    บาทถวน) 
 

 ๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวย

อธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ 

    ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหแตละคณะจัดทําแผนพัฒนา

อาจารยใหมีวุฒิระดับปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับ 

    คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผู ช วยศาสตราจารยปญชาน  ตอกิตติ กุล  

ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ มาลัย ผูชวยศาสตราจารยสกลวรรณ หานจิตสุวรรณ และอาจารยธชนม  

กาวสมบูรณ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยปญชาน ตอกิตติกุล และคณะ ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. หนา ๖๓ ตาราง ๗.๒ ปรับขอความในขอ ๑๓ ใหชัดเจน 

   ๒. เพ่ิมเนื้อหาวิชาเก่ียวกับกฎหมายการควบคุมการกอสรางในรายวิชาบังคับ 

   ๓. เพ่ิมการอบรมภาษาเพ่ือนบานเพ่ือใหสามารถสื่อสารได 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการแกไขและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

จํานวน ๑๒๙ คน แยกเปนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๙ คน และระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒๐ คน ดังนี้ 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 

    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน  ๑  คน 

     และชนบท 

    สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๓  คน 

    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๔  คน 

    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จํานวน ๑  คน 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๗  คน 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน ๕๑  คน 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน ๑๗  คน 

    สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน ๖  คน 

    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๗  คน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน ๒๒  คน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

จํานวน ๑๒๙ คน ตามเสนอ 

๕.๕ การขอความเห็นชอบและอนุมัติตําแหนงและเงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงผูชวย

อธิการบดีจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติตําแหนงและเงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง

ผูชวยอธิการบดีจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม โดยใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานอาคารสถานท่ี 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติตําแหนงและเงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง 

ผูชวยอธิการบดีจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม

๕.๖ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๒ 

ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ดํารงตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย  

๒. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หม่ันการ ดํารง 

ตําแหนงรองศาสตราจารย 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๐  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

๘ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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