
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  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. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

๔. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

    และกิจการพิเศษ  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. อาจารยณิชา     นภาพร     จงกะสิกิจ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารย

ปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 

  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาไดรับหนังสือจากสํานักพระราชวังใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพรวมบําเพ็ญกุศล 

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

รอบเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยกําหนดใหเขารวมพิธีได จํานวน ๕๐ คน โดยแยกใหข้ึนไปนั่งในพระท่ีนั่งดุสิต- 

มหาปราสาทไดจํานวน ๕ คน อีก ๔๕ คน นั่งดานนอกพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ซ่ึงบุคคลท่ีจะเขารวมจะตอง

ถึงบริเวณพระท่ีนั่งฯ กอนเวลาท่ีกําหนดหนึ่งชั่วโมง และสําหรับผูท่ีจะเขารวมพิธีในครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแทน

จากสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน   
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๑.๒ โครงการอุปสมบทหมู  ๙๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศจัดโครงการอุปสมบทหมู 

๙๙๙ รูป ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ ไดขออนุญาต

ท่ีประชุมใหอาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ชี้แจงรายละเอียด

เพ่ิมเติม 

  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีผูเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน ๒๐ รูป โดยจะจัดพิธี

อุปสมบท ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และพิธีลาสิกขา ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดพระแกว- 

ดอนเตาสุชาดารามพระอารามหลวง โดยจะปฏิบัติธรรม ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามพระอารามหลวง 

และระหวางวันท่ี ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เดินทางไปรวมพิธีสวดมนตถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารย

วุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะผูชวยอธิการบดีดานประกัน

คุณภาพ เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา ในฐานะผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาคาเปาหมายตัวบงชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 

   การศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ตามเสนอ  

 ๓.๒ ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือและสัญญาประกอบความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือและสัญญาประกอบความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือและสัญญาประกอบความรวมมือระหวาง 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

   ในกลุมฯ ตามเสนอ 

 ๓.๓ การพิจารณาวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยของผูชวยศาสตราจารย 

พรชนก ทองลาด 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาวันท่ีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยของผูชวยศาสตราจารย 

พรชนก ทองลาด โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยพรชนก ทองลาด ดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ไดตั้งแตวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เปนตนไปนั้น ขณะนี ้

ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดตรวจสอบพบวา วารสารสมาคมนักวิจัย และ



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๕ 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร มีการเผยแพรผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณหลังจากผูเสนอขอสง

เรื่องการกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงหลักเกณฑการพิจารณากําหนดวันแตงตั้ง

ตองไมกอนวันท่ีวารสารเผยแพรแลว และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในคราวประชุม  

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติสมควรใหไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  

รองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนวันท่ีหลังจากวารสาร

สมาคมนักวิจัย และวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร ไดตีพิมพเผยแพรสมบูรณ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบใหผูชวยศาสตราจารยพรชนก ทองลาด ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

   รองศาสตราจารย สาขาวิชาบัญชี ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 ๓.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงาน 

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการ 

ยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ...รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๔ ใหแกไขขอความจาก “ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้” 

เปน “ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการและใหมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับนี้” 

  ๒. ขอ ๕ ใหแกไขขอความจาก “...ท่ีมีฐานะเทียบเทางานในกํากับของมหาวิทยาลัย” 

เปน “...เปนหนวยงานในกํากับท่ีมีฐานะเทียบเทางานของมหาวิทยาลัย” 

  ๓.  ขอ ๑๐ ใหเพ่ิมอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ในเรื่องเก่ียวกับการพิจารณา

ใหนักศึกษากูยืมเงินเพ่ือเปนทุนในการกอตั้งโครงการหรือกิจการ 

  ๔. ขอ ๑๑ ใหปรับแกขอความยอหนาท่ี ๑ จาก “ใหมีผูจัดการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

การบริหารงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจและเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

และอาจมีผูชวยผูจัดการคนหนึ่งเพ่ือชวยบริหารงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ” เปน “ใหมหาวิทยาลัย

แตงต้ังผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูจัดการ 

คนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจและเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของ

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และอาจมีผูชวยผูจัดการคนหนึ่งเพ่ือชวยบริหารงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ” 

  ๕. จัดทํารายละเอียดโครงสรางและการบริหารงานโดยออกเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและ 

   การดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมี 

   การแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๖ 

มกราคม ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานทางการเงินและบัญชีของกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานทางการเงินและบัญชีของกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประกอบดวย 

  ๑. กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๒. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๓. กองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๔. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๕. กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๖. กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๗. กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๘. กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๙. กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๐. กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๑. กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๒. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ๑๓. กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๔. กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

  ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะวาในการรายงานฯ ครั้งตอไป ขอใหมหาวิทยาลัยรายงาน 

ผลการดําเนินงานของแตละกองทุนดวย และขอใหนําเงินของกองทุนไปใชในเรื่องการพัฒนาหนวยงาน 

พัฒนาบุคลากร พัฒนางานวิชาการ และพัฒนางานวิจัย  

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน 

อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ  

  ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ  อาทิตยกวิน ได เสนอรายละเอียดหลักสูตรดังกลาว 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการจัดการเรียนการสอนควรแทรก

เนื้อหาเก่ียวกับการสรางคุณธรรม จริยธรรม ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนใหแกนักศึกษาดวย  

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถใหแกผูเรียน  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตร 

   ใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยไพจิตร  

สุขสมบูรณ และอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ และอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ไดเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรดังกลาวตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและขอใหเนนเรื่องการฝกงานโดยขอใหฝกปฏิบัติงานโดยตรง

จากสถานประกอบการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตร 

   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๕๙ จํานวน ๘๘ คน ประกอบดวย ระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จํานวน ๘๖ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาโท 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๒  คน 

  ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาประกาศนยีบตัรวิชาชีพครู จํานวน ๘๖  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการนําเสนอครั้งตอไป เอกสาร

ประกอบการประชุมใหใสวงเล็บชื่อเต็มของหัวหนางานทะเบียนและรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดวย   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๘ จํานวน ๘๘ คน ตามเสนอ  
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร-

บัณฑิตวิชาชีพครู 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย  

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปน 

ผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    วิชาชีพครู ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

๙ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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