
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 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.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี 

๒. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๔. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

    และกิจการพิเศษ 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยภาคภูมิ พิชวงศ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. อาจารยกิติวัฒน กิติบุตร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๓. อาจารยพิมาย วงศทา อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๔. อาจารยวิจิตรา แซตั้ง อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๕. อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๗. อาจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม

กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางนั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๓ 

หนังสือ ท่ี  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๘  ลงวัน ท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวัน

ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙  

เม่ือวัน ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมต ิ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัย 

ไดกําหนดใหมีการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๓-๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ หอประชุมจันทนผา และบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๐  

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ศูนยแมริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ (ราง) กําหนดการโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : ศิลปนแหงชาติ

สัญจร ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง (ราง) กําหนดการโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : ศิลปนแหงชาติ



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๔ 

สัญจร ๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันท่ี ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๔ ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก า รน าน าช าติ  The 5th ACLA Lampang International 

Symposium 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ 

The Asian Cultural Landscape Association (ACLA) ,The Cultural and Spiritual Values of 

Protected Areas และสมาคมทองเท่ียวนครลําปาง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ACLA 

Lampang International Symposium ณ หองประชุมเบญจรงค โรงแรมเวียงลคอร อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง ระหวางวันท่ี ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๕ ผลการสํารวจการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทย-

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการสํารวจการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป  

พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกําหนดเปนวันเสารของสัปดาหท่ี ๒ ของทุก ๆ เดือน ดังนี้ 

  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ วันเสารท่ี  ๑๔ มกราคม   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๒๕ กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๑ มีนาคม   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๘ เมษายน   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤษภาคม   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๐ มิถุนายน   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๘  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๕ 

  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๙ สิงหาคม   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๙ กันยายน   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๑๑  พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๐ วันเสารท่ี ๙ ธันวาคม   ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

๑/๒๕๖๐ จากวันเสารท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนวันศุกรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 

๑๔.๐๐ น.  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใหมี 

   การปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้ งผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปน 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ถอดถอนผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร  

    พนจากตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร 

  ๒. เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนรองอธิการบดี  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย  

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณี โดยสืบเนื่องจาก

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต ๑ ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหใชอาคารสถานท่ี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๖ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากการจัดกิจกรรมจําเปนตองใชอาคาร

สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยเกือบท้ังหมด อีกท้ังยังมีผูรวมงานเปนจํานวนมาก เพ่ือไมใหสงผลกระทบถึงการ

ดําเนินงานในเวลาปกติ และเพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในการเรียนรูสิ่งใหม ซ่ึงจะเปนแนวทางใน

การตอยอดถึงอาชีพของนักศึกษาภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ

สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวา “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ในการนี้ มหาวิทยาลัย 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดใหระหวางวันท่ี ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนวันหยุดพิเศษ

เฉพาะกรณี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกําหนดใหระหวางวันท่ี ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนวันหยุดพิเศษ 

    เฉพาะกรณี 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๖ 

 ๕.๔ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย สุขจิตต กรรมการประจําคณะครุศาสตรจากคณาจารยประจํา 

ไดเกษียณอายุราชการ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังอาจารยประนอม วงศหม่ืนรัตน เปนกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
(แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยประนอม วงศหม่ืนรัตน เปนกรรมการประจํา 

   คณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 

 ๕.๕ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

โดยสืบเนื่องจากอาจารยอรพิณ จารุสิริรังสี กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจากคณาจารยประจํา  

ไดเกษียณอายุราชการ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต งตั้ งผู ช วยศาสตราจารย พูนฉวี  สมบัติ ศิริ  เปนกรรมการประจํ า 

คณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพูนฉวี สมบัติศิริ เปนกรรมการประจํา 

   คณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)   
 

 ๕.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบด ีจํานวน ๕ คณะ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จํานวน ๕ คณะ ประกอบดวย

คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซ่ึง

องคประกอบกรรมการตามขอ ๗(๓) (๔) และ(๕) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว สําหรับองคประกอบของกรรมการตาม (๒) ให

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๖.๑ 

  ดังนั้น เพ่ือให ได ซ่ึงองคประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพ่ือเปนกรรมการดังกลาว 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุมไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปน

กรรมการสรรหาคณบดีจํานวน ๕ คณะ ประกอบดวยคณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ๕ คณะ ดังนี้ 

   ๑. คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะครุศาสตร ประกอบดวย 

    ๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 

    ๒) นายสมเกียรติ  อัญชนา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

    ๔) ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก  เปนกรรมการ 

     บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ๕) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

    ๖) นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

    ๗) นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๒. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประกอบดวย 

    ๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบด ี

    ๒) นายสมเกียรติ  อัญชนา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

    ๔) อาจารยอัคจร แมะบาน  เปนกรรมการ 

     บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ๕) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

    ๖) นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

    ๗) นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๓. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประกอบดวย 

    ๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 

    ๒) นายสมเกียรติ  อัญชนา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๘ 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

    ๔) ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฐ ย้ิมละมัย  เปนกรรมการ 

     บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ๕) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

    ๖) นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

    ๗) นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๔. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบดวย 

    ๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 

    ๒) นายสมเกียรติ  อัญชนา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

    ๔) ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน เปนกรรมการ 

     บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ๕) ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการและเลขานุการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

    ๖) นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

    ๗) นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

   ๕. คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

    ๑) รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 

    ๒) นายสมเกียรติ  อัญชนา เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

    ๓) ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

    ๔) ผูชวยศาสตราจารยรัชน ี คะระวาด  เปนกรรมการ 

     บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ๕) ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๙ 

    ๖) นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

    ๗) นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๕.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะหมดวาระ 

ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใหเปนไปตามขอ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

   อธิการบดี 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

   รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา  

  ๓. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 

  ๖. นายอธิภูมิ   กําธรวรรินทร เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดานกิจการนักศึกษา 

  ๗. นางปทมา   กฤษณรักษ เปนกรรมการ 

   ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดานกิจการนักศึกษา 

  ๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน  พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย 

  ๙. นายบรรจง   สมศรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    ประกอบดวย 

   ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

    อธิการบดี 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๑๐ 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

    รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา  

   ๓. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

    รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 

   ๖. นายอธิภูมิ   กําธรวรรินทร เปนกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานกิจการนักศึกษา 

   ๗. นางปทมา   กฤษณรักษ เปนกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานกิจการนักศึกษา 

   ๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน  พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย 

   ๙. นายบรรจง   สมศรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

    ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 ๕.๘ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) องคประกอบตาม (๔) (๕) และ (๖) จะหมดวาระลงในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

  ๑. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร  เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง  เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ  เปนกรรมการ 

   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๕. นางประภา ไชยมงคล  เปนกรรมการ 

   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๕. นางประภา ไชยมงคล เปนกรรมการ 

    ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว โดยเปลี่ยนแปลงจาก 

ผูชวยศาสตราจารยมณฑา เขียวสอาด เปนอาจารยพิชชา ถนอมเสียง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวตามเสนอ  
 

 ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยภาคภูมิ พิชวงศ และ

อาจารยกิติวัฒน กิติบุตร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ  

  อาจารยภาคภูมิ พิชวงศ และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับรหัสรายวิชาสหกิจศึกษาใหเปนไปตามรหัสสาขาวิชา 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๑๒ 

  ๒. ปรับแบบฟอรม มคอ.๐๒ หัวขอ ประเภทของหลักสูตร ใหเปนไปตามท่ี สกอ. 

กําหนด 

  ๓. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ 

  ๔. ปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลองกับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยพิมาย วงศทา 

อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ  

  อาจารยพิมาย วงศทา ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ 

  ๒. ปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลองกับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร 

   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยณัฐวุฒิ ปญญา และอาจารยวิจิตรา 

แซตั้ง อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ  

  อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ 

  ๒. ปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลองกับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๑๓ 

  ๓. หนา ๖๐ ตารางตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เกณฑมาตรฐานท่ี ๗ ใหตัดเครื่องหมาย

กากบาทในชวงปท่ี ๑ ออก  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ในการนี้  ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผู ช วยศาสตราจารย ณั ฐนันท  

ฐิติยาปราโมทย และอาจารยกิฐิติกานต สุริยะสาร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ  

  ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของ

หลักสูตรตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับรายละเอียดหลักสูตรใหสอดคลอง

กับแผน Re-Profile ของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง  

   พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๑๔ แผนการ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕) 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแผนการ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรม/โครงการและงบประมาณท่ีไดรับ 

  ๒. กําหนดผลลัพธของแตละกิจกรรม/โครงการ ใหชัดเจน 

  ๓. ใหตรวจสอบตัวเลขงบประมาณและคาเปาหมายใหสอดคลองกับความเปนจริง 

  ๔. กําหนดคาตัวชี้วัดใหสอดคลองกับกิจกรรม/โครงการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการ Re-Profile มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือในระยะ ๕ ป  

   (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๑๔ 

 ๕.๑๕ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดมีคําสั ่งที่ ๓๓/๒๕๕๘ 

เรื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แลวนั ้น เพื ่อใหการดําเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและหนวยงานตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

เปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ม ห า ว ิท ย า ล ัย 

ราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

  ๑.  อาจารยณฐิตากานต ปนทุกาศ เปนประธานอนุกรรมการ 

  ๒.  อาจารยจุฑาทิพย เฉลิมพล เปนอนุกรรมการ 

  ๓.  นางธัญญพัทธ ทิพยศุภวงศ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

   ๑.  อาจารยณฐิตากานต ปนทุกาศ เปนประธานอนุกรรมการ 

   ๒. อาจารยจุฑาทิพย เฉลิมพล เปนอนุกรรมการ 

   ๓. นางธัญญพัทธ ทิพยศุภวงศ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
 

 ๕.๑๖ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนง

ท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลําปางได ม ีคําสั ่ง ที ่ ๓/๒๕๕๙  เรื ่อ ง  แต ง ตั ้ง

ค ณ ะ ก ร รม ก า รพ ิจ า รณ าตํ า แ ห น งท า ง ว ิช า ก า ร  ล งว ัน ที ่ ๒ ๓  เม ษ าย น  ๒ ๕ ๕ ๙  แ ล ว นั ้น  

ดวยศาสตราจารยสมพงษ ธรรมพงษา ไดขอลาออกจากคณะกรรมการการพิจารณาตําแหนง 

ทางว ิชาการ จ ึง ทําให ตําแหน งคณ ะกรรมการพ ิจ ารณ าตําแหน งทางว ิช าการว างลง เพื ่อ ให 

การดําเนินงานในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย และ 

ครบองคประกอบของคณะกรรมการตามขอ ๖(๒) ของขอบังคับ ม ห า ว ิท ย า ล ัย ร า ช ภ ัฏ ลํ า ป า ง  

วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๑๕ 

แตงตั้งศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการพิจารณาตําแหนง 

   ทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง)  
 

 ๕.๑๗ การเลือกผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   กอนการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาตออกนอกท่ีประชุม  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยสืบเนื่องจาก

สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง  แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

สรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่ง

ดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีผูท่ีเหมาะสมดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 

๑ คน คือ ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๗.๑ 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑. ใหผูเขารับการเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอ

แนวทางการพัฒนาคณะตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี  

ป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๐ นาที  

  ๒. ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนนเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมา

ประชุม ซ่ึงมีจํานวน ๑๘ คน แตขออนุญาตออกนอกหองประชุม จํานวน ๑ คน ดังนั้นจึงมีจํานวนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยท่ีมาประชุม จํานวน ๑๗ คน ซ่ึงผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๙ คะแนนข้ึนไป 

  จากนั้น ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล นําเสนอแนวทางการ

พัฒนาคณะตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี ป พ.ศ.๒๕๖๐-

๒๕๖๔  

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนของผูผานการสรรหาแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุม

พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ 

นับคะแนนโดยเปดเผย ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงตั้งใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา และผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

๑๖ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุม จํานวน ๑๘ คน 

แตมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีขออนุญาตไมลงคะแนน จํานวน ๑ คน ดังนั้นจํานวนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้มีจํานวน ๑๗ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดํารงวัฒนกูล  ไดคะแนน ๑๑ คะแนน 

๒. ไมประสงคลงคะแนน ๖ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนากูล เปนคณบดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตนไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันศุกรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ 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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