
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 

 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีวิจยัและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนนัท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี 
  

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ผลการประชุมหารือแนวทางการดําเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแตงตั้ง

อธิการบดีท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ป 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี

หนังสือเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการดําเนินการกรณีอธิการบดี

และการเสนอแตงตั้งอธิการบดีท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ป เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ผลการหารือมีขอสรุป 

เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

  ๑. ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีในปจจุบันท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ป ใหดํารงตําแหนงตอไปจน

ครบวาระ 

  ๒. กรณีคําพิพากษาคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนคําพิพากษาเฉพาะ 

ท่ีมีผลบังคับผูกพันระหวางผูฟองกับผูถูกฟอง 

  ๓. ในกรณีท่ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดใหรอผลคําพิพากษา 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

  ๔. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอใหมีการทบทวนคําสั่ง คสช.  

เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล 

ใหชัดเจน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทย 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทย ประกอบดวย การเรียนรู

อยางมีเปาหมายเนนการใชความรูสรางนวัตกรรม ความทาทายตอเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลง ความทาทายตอ

การเรียนรูยุคใหม และความทาทายในศตวรรษท่ี ๒๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๑.๒   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๘ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชมุ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหมีการทบทวนเก่ียวกับ 

การกําหนดขอบเขตคําวาทรัพยสินทางปญญาและอํานาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการ และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

 ๓.๒ ทบทวนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาทบทวนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑  

  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการปรับลดงบประมาณบางรายการ/โครงการเพ่ือนํามาสมทบเปน

คาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก

เกินกรอบอัตราท่ีไดรับการจัดสรร จํานวน ๑๐๒ ราย ซ่ึงตองใชงบประมาณท้ังสิ้นประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (สามสิบหาลานบาท) มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา ดังนี ้

  ๑. ปรับหรืองดเงินรางวัลท่ีไดรับจากการไดตําแหนงทางวิชาการ และคาตอบแทนเพ่ิม  

๑ เทา 

  ๒. งดคาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยใน

องคประกอบท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  ๓. ยกเลิกคาสอนเกิน 

  ๔. ยกเลิกการจางผูเกษียณอายุราชการ 

  ๕. ปรับลดคาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

  ๖. ปรับลดคาใชจายในการเดินทางไปรวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน

และตางประเทศ 

  ๗. ปรับลดทุนสนับสนุนการลาศึกษาตอ 

  ๘. ปรับสัญญาจางและข้ันตอนการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม 

  ๙. งดการข้ึนเงินเดือนลูกจางรายป 

  ๑๐. พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลงักอนการเปดรับสมัครคนใหม 

  ๑๑. เพ่ิมมาตรการประหยัดไฟฟา น้ําประปา และลดขยะมูลฝอย 

  ๑๒. เพ่ิมอัตราคาลงทะเบียนของนักศึกษาและเรงรัดการลงทะเบียนของนักศึกษา 

  ๑๓. ปรับลดทุนการศึกษาของนักศึกษาบางประเภท 

  ๑๔. หารายไดเพ่ิมจากทรัพยสินและสิทธิประโยชนตางๆ 

  ๑๕. หารายไดเพ่ิมจากการบริการวิชาการและโครงการตางๆ 

  ๑๖. ขอความรวมมือหนวยงานในการประหยัดคาใชจาย 

  ๑๗. อธิการบดีลดคาตอบแทนเงินเดือน ๑๐% 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

  โดยแนวทางแกไขดังกลาวตองมีการปรับระเบียบ ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของกอน

การดําเนินการ ซ่ึงจากแนวทางปรับลดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ บางรายการ/โครงการ 

มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามลานบาท) ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยูในระหวางการ

ของบประมาณเพ่ือสมทบจากสํานักงาน ในสวนท่ียังขาดอีกประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองลานบาท) 

ในกรณีไมไดรับการจัดสรรขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการขออนุมัติใชงบประมาณจากกองทุนตางๆ ท่ีสามารถ

นํามาใชได 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ในระยะยาว 

๕-๑๐ ป โดยเริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๒. หากไมไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณเพ่ิมเติมขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

ขออนุมัติใชเงินจากเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองลาน-

บาท) เพ่ือนําไปใชจายสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ๓. ปรับประกาศ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภา

มหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุป 

ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงาน

ของทุกหนวยงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมี 

    การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยสืบเนื่องจากคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 

ท่ี ๑๕๔/๒๕๖๑ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  นั้น บัดนี้

คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  และมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการในสวนขององคประกอบอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ  

  อธิการบดี   

 ๒. รองศาสตราจารยนิโลบล นิ่มกิ่งรัตน เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ     

 ๓. รองศาสตราจารยสมพร สงาวงศ เปนกรรมการ  

  ผูทรงคุณวุฒิ    

 ๔. รองศาสตราจารยจินันทนา จอมดวง เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ    

 ๕. รองศาสตราจารยกรไชย พรลภัสรชกร เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ    

 ๖. รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ ์ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ    

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 

 ๗. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ เปนกรรมการ  

  ผูทรงคุณวุฒิ    

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดฝีายวิชาการ  
 

 ๕.๓ การแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่อง

จากนายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางท่ี ๓๙/๒๕๖๐ ไดถึงแกกรรม เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัดนี้ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวแลว จึงขอเสนอแตงตั้งนางสุจิตรา จงชาณสิทโธ 

เปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนางสุจิตรา จงชาณสิทโธ เปนกรรมการสงเสริมกิจการ 

    มหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตามเสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการรับ

นักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ 

    เง่ือนไขการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 

    การศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา  

     ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหายเลข ๕.๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอสังเกตและ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

ขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนช่ือสาขาวิชาและการแกไขรายวิชาแกนดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและ 

การออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส เปนสาขาวิชา

นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส และการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปล่ียนช่ือสาขาวิชาและการแกไขรายวิชาแกนดานวิทยาศาสตรและ 

   คณิตศาสตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต 

   และการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 ๕.๙ (ราง) การแกไขสาขาวิชาท่ีเคยไดรับแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด ตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 

ท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) การแกไขสาขาวิชาท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไป ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา 

ท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ  (ราง) การแกไขสาขาวิชาท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

    ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไป 

    ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด 

    ตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๑  

    ตามเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

 ๕.๑๐ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยปภัสรา 

ผาคํา เปนอาจารยภาณุวัฒน สกุลสืบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

    สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๑ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยจิรภัทร 

จอมพล เปนอาจารยนิชธาวัลย ฟูคํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตร- 

    บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๒ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร-

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย 

ศิริพรรณ กาจกําแหง เปนอาจารยพงศทวี ทัศวา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๑ 

 ๕.๑๓ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา (เพ่ือขอรับใบประกอบ

วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา) และขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา (เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา) และขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการศึกษา (เพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร 

    สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา) และขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารย 

    ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร- 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

    ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๔ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑-หมายเลข ๕.๑๔.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจาตุรนต วรรณนวล  ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากฎหมายมหาชน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม  

    ๒๕๖๑  

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวราคม วงศชัย ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๙  

    มกราคม ๒๕๖๑  

  ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยจาตุรนต วรรณนวล และ 

    อาจารยวราคม วงศชัย และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต 

    วันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

    ซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

    ทางวิชาการและแบบคําขอฯ 
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 ๑๒ 

 ๕.๑๕  พิจารณาอนมัุติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูสมควรใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน 

๓ ราย ดังนี้   

   ๑. นายทนงศักด์ิ สีสมสอน ไดรับการเสนอใหเปนผูสมควรไดรับปริญญาครุศาสตร-

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา 

   ๒. นายณรงค นันทะแสน ไดรับการเสนอใหเปนผูสมควรไดรับปริญญาวิทยาศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ ไดรับการเสนอใหเปนผูสมควรไดรับ

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑-หมายเลข ๕.๑๕.๓ 

   ในการนี้ ท่ีประชุมไดใหขอสังเกต ดังนี้ 

   ๑. ในการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ควรใหปริญญาระดับมหาบัณฑิตข้ึนไป 

   ๒. กรณีใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลเดิมควรพิจารณาใหตางสาขาหรือตางปริญญา  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติใหนายทนงศักดิ์ สีสมสอน เปนผูสมควรไดรับปริญญา 

     ครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา 

   ๒. เห็นชอบและอนุมัติใหนายณรงค นันทะแสน เปนผูสมควรไดรับปริญญา 

     วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา 

   ๓. เห็นชอบและอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ เปนผูสมควร 

     ไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
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๑๓ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๑  วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ 
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