
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  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. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดี   

๒. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย  อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๔. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

    และกิจการพิเศษ    

๕. อาจารยวารินทร วงษวรรณ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ 

    สังคมศาสตร 

๖. อาจารยชนมธนัช สุวรรณ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ 

    สังคมศาสตร 

๗. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

๘. อาจารยณัฐพล แจงอักษร อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

๙. อาจารยเศรษฐวิชญ ชโนวรรณ อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 
    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   สรุปผลการประชุมของ International Association of University Presidents: 

IAUP 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงสรุปผลการประชุมของ International Association 

of University Presidents: IAUP เม่ือวัน ท่ี  ๓ -๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๓ 

 ๑.๒   การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดาน

การพัฒนาอาจารยและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นกับ University Putra Malaysia (UPM) ประเทศ

มาเลเซีย สําหรับ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย อยูระหวางการประสาน

รายละเอียดของบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๓   แนะนําหนงัสือท่ีจัดพิมพโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดพิมพหนังสือ “ศาสตร : ปบสาครูบาอาโน

ชัยธรรมจินดามุนี” และหนังสือ “คนลําปาง ชาติพันธุในชั้นประวัติศาสตร” ซ่ึงไดนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับ 

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหนังสือดังกลาวดวย รายละเอียด

ตามหนังสือท่ีไดนําแจกใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ท่ีประชุมไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยควรจัดสรางหองเพ่ือแสดงพระราชประวัติ และ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๔ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวให

ถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ การดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไปเปน

ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และการคัดเลือกพนักงานราชการเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป เปนตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไปเปน

ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และการคัดเลือกพนักงานราชการเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป เปนตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปางแทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามความขอ ๖ ของระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ .ศ.๒๕๕๗ ยกเวน

องคประกอบของกรรมการใน (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน 

เปนกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ประธานไดเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ซ่ึงกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู ประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 

 ๓. นายสมเกียรติ อัญชนา  กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

 ๔. นายนิทัศน     เยาวสกุลมาศ กรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  กรรมการ 

  รองอธิการบดี 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ  กรรมการ 

  รองอธิการบดี  

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล กรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ  กรรมการ 

  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ๑๐. นายปรีชา  ไชยโย  เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  และเลขานุการ 

 ๑๑. หัวหนางานคลังหรือผูแทน   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแทนชุดเดิมซ่ึงจะหมดวาระในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏลําปาง 

  ๑. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา เปนประธานกรรมการ 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ เปนกรรมการ 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต เปนกรรมการ 

  ๔. อาจารยชัยเนตร ชนกคุณ เปนกรรมการ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๖ 

  ๕. อาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย เปนกรรมการ 

  ๖. อาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม เปนกรรมการ 

  ๗. อาจารยประนอม วงศหม่ืนรัตน เปนกรรมการ 

  ๘. อาจารยดารุณี นิพัทธศานต เปนกรรมการ 

  ๙. อาจารยเกษริน วะนะวิเชียร เปนกรรมการ 

  ๑๐. อาจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล เปนกรรมการ 

  ๑๑. อาจารยปกรณ สันตกิจ เปนกรรมการ 

  ๑๒. อาจารยพงษพร พันธเพ็ง เปนกรรมการ 

  ๑๓. นางพิศวง กองกระโทก เปนกรรมการ 
 

 ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย  

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๕๘ จํานวน ๒๖ คน ดังนี้ 

    ระดับปริญญาเอก 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๕  คน 

    ระดับปริญญาโท 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๖  คน 

   สาขาวิชาการวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา จํานวน ๕  คน 

   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๔  คน 

    และชนบท 

   สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๑  คน 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๕  คน 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

    จํานวน ๒๖ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 

๓ หลักสูตร ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  

โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยสุพรรณี คําวาส เปน อาจารยธีระ เทียนรุงไพศาล 

  ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย 

พรอมบุญ สายชางทอง เปน อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๗ 

  ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส โดย

เปลี่ยนแปลงจากอาจารยสุคนธทิพย สุภาจันทร เปน ผูชวยศาสตราจารยฐานันดร โตะถม  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-๕.๔.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ตามเสนอ 

 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผล

การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย 

และประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยปรารถนา 

โกวิทยางกูร อาจารยณัฐพล แจงอักษร และอาจารยเศรษฐวิชญ ชโนวรรณ อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

เปนผูนําเสนอ  

  อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับการบริหารจัดการหลักสูตร และ

พัฒนาอาจารยท่ีปรึกษาใหมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย และประเมินผล 

   การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

   ท่ีประชุม  
 

 ๕.๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. การนําเสนอรายงานใหแยกรายการงบประจําและงบลงทุนใหชัดเจนท้ังในสวนของ

งบประมาณแผนดินและงบรายได 

  ๒. เรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามท่ีสํานักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีกําหนด 

  ๓. สรางระบบกลไกเพ่ือติดตามการเบิกจายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๔ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๘ 

 ๕.๗ แผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในระยะ ๒๐ ป (๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ในระยะ ๒๐ ป (๒๕๖๐-๒๕๗๙) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหวิเคราะหขอมูลประกอบและปจจัยแวดลอมท้ังภายในและภายนอกใหชัดเจน 

  ๒. แบงชวงระยะเวลาของแผนเปนทุก ๕ ป  

  ๓. ขอมูลและองคประกอบของการจัดทําแผนตองสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรประเทศ แผน ๒๐ ป ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผน ๒๐ ป ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และนโยบาย เรื่อง Thailand ๔.๐   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในระยะ ๒๐ ป (๒๕๖๐- 

    ๒๕๗๙) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตใหม หลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยวารินทร  วงษ วรรณ 

และอาจารยชนมธนัช สุวรรณ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

  อาจารยวารินทร วงษวรรณ และคณะไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับโครงสรางการบริหารหลักสูตรใหสอดคลองกับลักษณะรายวิชา 

  ๒. อาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด 

  ๓. ใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

  ๔. ใหเนนปฏิบัติการ โดยใหมีความรวมมือกับบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญและ 

มีประสบการณ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๙ 

 ๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน ๑๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยปองปรารถน สุนทรเภสัช ดํารง 

    ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๔  

    กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน ดํารง 

    ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๔  

    สิงหาคม ๒๕๕๘ 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยพรชนก ทองลาด ดํารง 

    ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๔  

    กันยายน ๒๕๕๘ 

   ๔. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุพรรณี คําวาส ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี 

   ๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยแดน กุลรูป ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี 

   ๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี 

  ๗. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๗ มีนาคม  

    ๒๕๕๙ 

  ๘. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพอใจ สิงหเนตร ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๕  

    มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๙. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยนราธิป วงษปน ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๗  

    กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

  ๑๐. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยขนิษฐา ใจมโน ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๘ มิถุนายน  

    ๒๕๕๙ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

๑๐ 

๑๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยดารุณี นิพัทธศานต ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ กันยายน 

 ๒๕๕๙ 

๑๒. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอนงครัตน รินแสงปน ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

๑๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปองปรารถน  

สุนทรเภสัช ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน ผูชวยศาสตราจารย 

พรชนก ทองลาด อาจารยจารุวรรณ ลิมปไพบูลย อาจารยพอใจ สิงหเนตร  

อาจารยนราธิป วงษปน อาจารยขนิษฐา ใจมโน และอาจารยดารุณี  

นิพัทธศานต และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําส่ัง 

แตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ี 

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ 

แบบคําขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ 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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