
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๔. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๕. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๖. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีกาเกษตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี 
 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยสุวรัฐ แลสันกลาง อาจารยประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้การดําเนินการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิจัย และนวัตกรรม ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว และอยูระหวางการพิจารณาของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๖ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ รายงานความคืบหนาการทําความเขาใจกับผูรับจาง (อาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร) 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดรายงาน 

ความคืบหนาการทําความเขาใจกับผูรับจาง (อาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร) ใหท่ีประชุมทราบ  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบ 

  ๒. มอบหาวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาใหผูรับจางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุป 

ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สานธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนประธานกรรมการ 

  คณบดี   

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรหมเสน เปนกรรมการ 

  รองคณบดี  

 ๓. อาจารยอัคจร แมะบาน เปนกรรมการ 

  รองคณบดี  

 ๔. อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัลย เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. อาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. นางสาวพจนี พรหมจิตต เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ  

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เทพภาพ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ  

 ๙. นายตอศักดิ์ ประคําทอง เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ  

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร เปนเลขานุการ 

   และสังคมศาสตร 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย  

    ประกอบดวย 

 ๑. อาจารยอัคจร แมะบาน เปนกรรมการ 

 ๒. นายวีระชัย รินดวงดี เปนกรรมการ 

 ๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน เปนกรรมการ 
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยจะตองดูแลนักศึกษา 

ท่ียังไมสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

    และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหมี 

    การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

   ๑. แกไขความหมายของคํานิยามคําวา “อาจารยประจํา” บรรทัดท่ี ๒ จาก “...ท่ีเปด

หลักสูตรนั้น มีหนาท่ีรับผิดชอบตาม” เปน “...ท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตาม” 

   ๒. ขอ ๖(๔) แกไขขอความจาก “...ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด” 

เปน “...ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

   ๓. ขอ ๓๔ ใหตัด (๕) ออก 

   ๔. ปรับแกคําจาก “สาขาวิชา” เปน “หลักสูตรสาขาวิชา” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับ 

    บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือ

ครุภัณฑท่ีมิใชงานกอสราง งานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 

๑,๙๙๙,๔๖๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันสี่รอยหกสิบบาทถวน) เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมิใชงาน

กอสราง งานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน  

   ๑,๙๙๙,๔๖๐ บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนเกาพันส่ีรอยหกสิบบาทถวน)  

   เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมิใชงานกอสราง งานจัดระบบความปลอดภัยชีวิตและ 

   ทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือ

ครุภัณฑสํานักงานเครื่องโปรเจคเตอรสําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง 

หองละ ๒ เครื่อง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 

๕๐๔,๐๐๐ บาท (หาแสนสี่พันบาทถวน) เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานเครื่องโปรเจคเตอรสําหรับติดตั้ง 

หองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง หองละ ๒ เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน  

   ๕๐๔,๐๐๐ บาท (หาแสนส่ีพันบาทถวน) เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 

   เครื่องโปรเจคเตอรสําหรับติดตั้งหองประชุมอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ จํานวน ๓ หอง  

  หองละ ๒ เครื่อง 
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(เพ่ิมเติม) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุ มัติแผนปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตามเสนอ 
 

 ๕.๘ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๕๗ คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๗ คน และระดับประกาศนียบัตร จํานวน 

๑๖๔ คน ในการนี้มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติการใหปริญญา สําหรับนักศึกษา 

ท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น ๗๓๘ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๓  คน 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน   ๑๐  คน 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน   ๑๔  คน 

    สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน   ๕๒๑  คน 

    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน  ๘  คน 

    สาขาวิชาการบัญชี จํานวน   ๑  คน 

   ระดับปริญญาโท 

    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาชมเมือง จํานวน    ๑๕  คน 

     และชนบท 

    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๒  คน 

   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน   ๑๖๔  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑-๕.๘.๒ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหระบุเหตุผลกรณีรายชื่อนักศึกษาท่ีไดคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ และไมไดรับเกียรติ

นิยมในชองสาเหตุขอยกเวนรายวิชาเรียนใหชัดเจน 

   ๒. แกไขขอความการพิจารณาในสวนของคณะกรรมการบริหารวิชาการ จาก “อนุมัติ” 

เปน “เห็นชอบ” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๖๐ จํานวน ๗๓๘ คน และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  

๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยปทมา อภิชัย  ดํารงตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสิกส ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยชัยเนตร ชนกคุณ ดํารงตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเนตรดาว โทธรัตน ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๙ 

 ตุลาคม ๒๕๖๐  

๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอัญธิชา ม่ันคง ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม ดํารงตําแหนง 

รองศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๙ 

 มกราคม ๒๕๖๑  

๖. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยปทมา อภิชัย อาจารย 

ชัยเนตร ชนกคุณ อาจารยเนตรดาว โทธรัตน อาจารยอัญธิชา ม่ันคง และ 

ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน  

๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้ง 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 



๙ 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
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