
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  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. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา 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. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาลบันวิจัยและพัฒนา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๘. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
  

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

  ประธานแจงให ท่ีประชุมทราบวาขณะนี้ ได มีการประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ หนังสือสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ไดมีหนังสือถึง 

สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามหนังสือสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง ท่ี ตผ ๐๐๕๙.๑ 

ลป/๐๘๙ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ในการนี้ขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการตามขอเสนอแนะและ

ขอสังเกตจากการตรวจสอบดังกลาวตอไป   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๗ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง

ขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชมุ 

  ท่ีประชุมไดเสนอแนะใหมีการเพ่ิมขอความ “ท่ีมีผลบังคับผูกพันระหวางผูฟองกับ 

ผูถูกฟอง” ตอทายประโยคในขอ ๒ ของระเบียบวาระท่ี ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ 

กันยายน ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุป 

ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเบ้ียประชุมกรรมการและ

คาตอบแทนกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การจายเบี้ยประชุมกรรมการและ

คาตอบแทนกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ ประกอบดวย 

  ๑.  นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ  

   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  

  ๒.  นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร เปนผูชวยเลขานุการ  

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  ๓. นางสาวศิริพร ควรคิด เปนผูชวยเลขานุการ  

    นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ ประกอบดวย 

  ๑.  นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ  

   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  

  ๒.  นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร เปนผูชวยเลขานุการ  

   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  ๓. นางสาวศิริพร ควรคิด เปนผูชวยเลขานุการ 

    นักวิชาการคอมพิวเตอร  

 ๕.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร 

ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

   ๑. ขอใหมหาวิทยาลัยปรับระบบการทํางานของคณะใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

   ๒. เรงดําเนินการพัฒนาอาจารยใหมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

   ๓. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับภาระงาน ทิศทาง และสภาวการณ

ปจจุบันของการดําเนินงานของคณะ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะและ 

    ขอสังเกตของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ (ราง) แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๒-

๒๕๖๔  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ขอถอนระเบียบวาระนี้ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ 
 

 ๕.๔ รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ 

การพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ เปนผูนําเสนอ 

    ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน 

การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

   ๑. กําหนดผลลัพธใหชัดเจนและเปนรูปธรรม 

   ๒. ใหจัดทําโครงการท่ีเปนความตองการแกปญหาของคนในพ้ืนท่ี โดยโครงการตองมี

ความตอเนื่องและยั่งยืน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของท่ีประชุม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงหนาปกเลมหลักสูตรของหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหนาปกเลมหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงหนาปกเลมหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร- 

     มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม  

     พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร 

     การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยเจือจันทร  

วงศพลกานันท เปนอาจารยเกศนีย อ่ินอาย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหายเลข ๕.๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรประกาศนียบัตร 

   บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปลี่ยนแปลง

จากอาจารยดุษฎี สีตลวรางค เปนอาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

   สาขาวิชาหลักสูตรการและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘๐ ตามเสนอ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๕.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงจาก

ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ เปนผูชวยศาสตราจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

   บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ตามเสนอ 
 

 ๕.๙ พิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย

พิทูร กาญจนพันธุ เปนผูชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

    บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๐ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐๓ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐ คน และระดับประกาศนียบัตร จํานวน  

๑ คน ในการนีม้หาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติการใหปริญญา สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น ๑๑๔ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๙  คน 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน   ๒๙  คน 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน   ๒๑  คน 

    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน  ๑๑  คน 

    สาขาวิชาการบัญชี จํานวน   ๓๓  คน 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

   ระดับปริญญาโท 

    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาชมเมือง จํานวน    ๘  คน 

     และชนบท 

    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๒  คน 

   ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน    ๑  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑-๕.๑๐.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๖๐ จํานวน ๑๑๔ คน ตามเสนอ 

 ๕.๑๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบง 

สวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตใหยุบรวมสวนราชการของกองกลาง           

(๘) (๙) และ (๑๐)   

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...  

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขอสังเกตของท่ีประชุม 

 ๕.๑๒ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) พระราช-

กฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา

ตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๐๖(๒)/๒๗๓๒ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ 

    สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

 ๕.๑๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยการจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ... 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลเพ่ือให 

สภามหาวิทยาลัยใชประกอบในการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ดังนี้ 

   ๑. จํานวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

   ๒. จํานวนเงินเดือนและคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนยอนหลัง ๒ ป 

   ๓. รายงานจํานวนเงินคงเหลือท้ังเงินคงคลังและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

   ๔. แนวทางการการจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของมหาวิทยาลัยอ่ืน 

   ๕.  เกณฑการจาย โดยพิจารณาจากผลงานประกอบ 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมและนําเสนอ 

    สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 

 ๕.๑๔ การแกไขระเบียบกองทุนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขระเบียบกองทุนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

จํานวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้ 

   ๑. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะวิทยาการจัดการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ๒. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ๓. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ๔. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ๕. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

   ๖. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ๗. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ๘. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ๙. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 

   ๑๐. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   ท้ังนี้ตั้งแตฉบับท่ี ๑ ถึงฉบับท่ี ๖ จะมีการเพ่ิมขอในขอ ๘ ดวยขอความ วา  

   “(๒) คาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานของกองทุน หรือคณะ ตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 

   คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถจางได

คราวละไมเกิน ๑ ป พรอมท้ังใหจัดทําขอตกลง (TOR) และกําหนดภาระงานของตําแหนงดังกลาว” 

   ฉบับท่ี ๗ จะมีการเพ่ิมขอในขอ ๘ ดวยขอความ วา  

    “(๒) คาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานของกองทุน หรือสํานัก ตามท่ี

คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 

   คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถจางได

คราวละไมเกิน ๑ ป พรอมท้ังใหจัดทําขอตกลง (TOR) และกําหนดภาระงานของตําแหนงดังกลาว” 

   ฉบับท่ี ๘ จะมีการเพ่ิมขอในขอ ๘ ดวยขอความ วา  

   “(๒) คาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานของกองทุน หรือสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 

  คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถจางได

คราวละไมเกิน ๑ ป พรอมท้ังใหจัดทําขอตกลง (TOR) และกําหนดภาระงานของตําแหนงดังกลาว” 

   ฉบับท่ี ๙ จะมีการเพ่ิมขอในขอ ๗ ดวยขอความ วา 

   “(๒) คาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานของกองทุน หรือหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 

   คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถจางได

คราวละไมเกิน ๑ ป พรอมท้ังใหจัดทําขอตกลง (TOR) และกําหนดภาระงานของตําแหนงดังกลาว”  

   และฉบับท่ี ๑๐ จะมีการเพ่ิมขอในขอ ๗ ดวยขอความ วา  

    “(๒) คาใชจายเก่ียวกับการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานของกองทุน หรือกองพัฒนา

นักศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๑ 

  คาใชจายตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถจางได

คราวละไมเกิน ๑ ป พรอมท้ังใหจัดทําขอตกลง (TOR) และกําหนดภาระงานของตําแหนงดังกลาว”  

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขระเบียบกองทุนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตามเสนอ 

 ๕.๑๕ การเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

   ประธานได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน จากจํานวน ๓ คน ดังนี้ 

   ๑. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร  

   ๒. รองศาสตราจารยเปรื่อง จันดา 

   ๓. รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค  

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการลงมติเลือกรองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร

เปนประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแตงตั้งใหรองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร เปนประธานกรรมการ 

     ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยแจงผลการเลือกประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 

     ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยใหรองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร 

     และดําเนินการตามความในขอ ๔ วรรคสอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     ลําปาง วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

     มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕   

 ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบกําหนดจํานวนอัตรา และคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูในบัญชี

ถือจายเงินงบประมาณแผนดิน (งบเงินอุดหนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดจํานวนอัตรา และคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน

บัญชีถือจายเงินงบประมาณแผนดิน (งบเงินอุดหนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ไดขอ

อนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ เปนผูนําเสนอ 

    ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาให 

ความเห็นชอบกําหนดจํานวนอัตรา และคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยูในบัญชีถือจายเงินงบประมาณ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 



 ๑๒ 

แผนดิน (งบเงินอุดหนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔๕๔ อัตรา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี

พันธกิจท่ีตองดําเนินงานตามยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน มีสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังอัตราสวน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตอสายสนับสนุนไมเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากําหนด และยังบรรจุอัตราต่ํากวากรอบอัตรากําลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

ท่ีอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ประกอบดวย 

   ๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน ๒๗๓ อัตรา 

   ๒. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สัญญาจาง ๑ ป จําวน ๑๘ อัตรา 

   ๓. พนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุน จํานวน ๑๖๓ อัตรา 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. เห็นชอบใหยืนยันกําหนดจํานวนอัตรา และคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีอยู 

ในบัญชีถือจายเงินงบประมาณแผนดิน (งบเงินอุดหนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน  

๔๕๔ อัตรา  

   ๒. ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาสูบัญชีถือจายเงินงบประมาณแผนดิน  

(งบเงินอุดหนุน) ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนและสอดคลองกับภาระงาน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๗ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑-หมายเลข ๕.๑๗.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง  

    ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาดุริยางคศิลป อนุสาขาวิชา 

    ดนตรีสากล ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนลาวัลย  

    ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาประวัติศาสตร 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

  ๓. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศรัณยา สินพาณี ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

  ๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค  

    มณีทอง และผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนลาวัลย และใหแจง ก.พ.อ.  

    ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ัง 

    แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๑  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
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