
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารยรัชฎาภรณ หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

    และกิจการพิเศษ  

๒. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

๓. ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ   

๔. ผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๕. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๖. นายวัชระ รักษาพล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๗. นางสาววาสนา วงษสังข ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดขอ

อนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวันดี เภาคํา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พรอม

คณะเขารวมประชุมเพ่ือสังเกตการณการประชุมของสภามหาวิทยาลัย 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   นโยบายของรัฐบาลเรื่อง Thailand ๔.๐ 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวารัฐบาลขอใหมหาวิทยาลัยนํานโยบาย เรื่อง Thailand 

๔.๐ มาปรับใชในการจัดการศึกษาและการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยเนน 

  ๑. การพัฒนา S/T และ Innovation ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

  ๒. การเพ่ิมมูลคาของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริหารใหมากข้ึน 

  ๓. ความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชนใน

การผลิตบัณฑิต และการวิจัย 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๑.๒   การปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหสอดรับกับนโยบายใหมๆ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยใหรับกับนโยบายใหมๆ ไดทัน โดยจะตองเตรียมการดังนี้ 

  ๑. การสราง KM ภายในมหาวิทยาลัย 

  ๒. การอบรมพัฒนาบุคลากร 

  ๓. การประชุมสมัมนา 

  ๔. การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับนโยบายใหมของรัฐบาล 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๓   รองอธกิารบดีขอลาออก 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู รองอธิการบดี ขอลาออกจากตําแหนงรอง

อธิการบดี ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๔   งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณแผนดินเปนจํานวน

เงินประมาณ ๖๘๒ ลานบาท แปรญัตติเงินเพ่ิมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวนเงินประมาณ  

๖.๔ ลานบาท และไดรับงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจจํานวนเงินประมาณ ๒๕.๙๓ ลานบาท สําหรับกรอบ

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะนําเสนอในระเบียบวาระท่ี ๕.๑๐    

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๔ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงองคประกอบกรรมการตามขอ ๗(๓) (๔) และ(๕) ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว 

สําหรับองคประกอบของกรรมการตาม (๒) ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เลือกกันเอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ดังนั้น เพ่ือให ได ซ่ึงองคประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพ่ือเปนกรรมการดังกลาว 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุมไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปน

กรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย 

   ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

    อธิการบดี 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

   ๒. นายสมเกียรติ  อัญชนา เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

    บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

   ๖. นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

   อธิการบดี 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะครุศาสตร 

  ๓. อาจารยปริตต สายสี เปนกรรมการ 

   ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการและเลขานุการ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  ๖. นางก่ิงดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย 

   และขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

  ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

   อธิการบดี 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะครุศาสตร 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

  ๓. อาจารยปริตต สายสี เปนกรรมการ 

   ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการและเลขานุการ 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  ๖. นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๓ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากนางพรรชณี ลิ้มสุคนธ ขอลาออกจากตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ

จากผูทรงคุณวุฒิ  จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง ดังนั้นเพ่ือใหองคประกอบของ

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง นายชูฤทธิ์ อันนารา เปน

กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนายชูฤทธิ์ อันนารา เปนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

   (แทนตําแหนงท่ีวาง)  
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารย

อนุรักษ อาทิตยกวิน เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน ไดนําเสนอรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 

  ๑. ใหปรับลดหนวยกิตลงไมเกิน ๑๒๖ หนวยกิต 

  ๒. อาจารยประจําหลักสูตรใหคัดเลือกผู ท่ีมีความรูและประสบการณ หรืออาจใช

อาจารยภายในคณะท่ีมีความรูและประสบการณในดานบริหารธุรกิจ 

  ๓. ใหเพ่ิมการเรียนการสอนดานภาษาท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

  ๔. วิเคราะหกลยุทธทางการตลาดท่ีสอดรับกับความตองการชุมชนและทองถ่ิน 

  ๕. สรางจริยธรรมทางการคาหรือการทําธุรกิจใหแกนักศึกษา 

  ๖. เพ่ิมแหลงเรียนรูหรือแหลงฝกประสบการณใหมีความหลากหลาย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

   การจัดการธุรกิจคาปลีก ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับชาวตางประเทศ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย

ปฏิญญา บุญมาเลิศเปนอาจารยสิริญญา สุขสวัสดิ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับชาวตางประเทศ ตามเสนอ 

 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรี  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยทยากร สุวรรณภูมิ เปน ผูชวยศาสตราจารย

ชาตรี มวงงาม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   ดนตรี ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยประสิทธิ์ เพ็ชรแสนงาม เปนอาจารย

ขจรศักดิ์ วงศวิราช รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-๕.๗.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

   การจัดการ ตามเสนอ 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 ๕.๘ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียด

ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบและกลไก

การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๘.๑- ๕.๘.๗ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. แกไขชื่อเรื่องประกาศจาก “ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร  

พ.ศ. ๒๕๕๙” เปน “หลักการและวิธีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙”  

  ๒. แกไขขอความขอ ๔.๘ จาก “หากมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติแลว ใหองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ (ถามี) เพ่ือใหการรับรอง” เปน “กรณีท่ีหลักสูตรใดเก่ียวของกับ

องคกรวิชาชีพ ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลวใหองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของให

การรับรอง” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทํา 

    รายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๙ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนง และใหไดรับ

เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนง และใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุ

พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสนเอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๔(ง) ใหแกไขขอความจาก “ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) ...” เปน “...ตามท่ี กพอ. ...” 

  ๒. ขอ ๔(ง) วรรคสอง ใหแกไขขอความจาก “...ท่ีผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนา 

นักกฎหมายภาครัฐ หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายอุดมศึกษาซ่ึงจัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไดรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยจากสํานักอบรมกฎหมายแหง 

เนติบัณฑิตยสภา...” เปน “...ท่ีผานการอบรมหลักสูตรตามขอ ๔(ก)...” 

  ๓. ขอ ๙ ใหแกไขขอความจาก “...จํานวนอยางนอย ๕ คน ...” เปน “...จํานวนไมเกิน 

๕ คน ...” 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

  ๔. ขอ ๙(๕) ใหแกไขขอความจาก “...เปนกรรมการ” เปน “...คนหนึ่งเปนกรรมการ” 

  ๕. ขอ ๙(๖) ใหตัดขอความ “และอาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได” ออก 

  ๖. ขอ ๙(๖) ให เพ่ิมวรรคสอง ดวยขอความ “กรณี ท่ีมีความจําเปนอาจแตงตั้ ง

ผูชวยเลขานุการก็ได” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดตําแหนง และ 

   ใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ของพนักงาน 

   มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๐ กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหท่ีประชุมพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 

๗๗๒,๗๙๘,๕๐๐ บาท (เจ็ดรอยเจ็ดสิบสองลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ขอใหมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ๒. กําหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหชัดเจน 

โดยเฉพาะงบประมาณท่ีจะใชสําหรับปรับกลยุทธเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยซ่ึงตองสอดรับกับนโยบายของ

รัฐบาล 

  ๓. รายงานสถานะทางการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกองทุนทุกกองทุน

ของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

    ตามเสนอ 

   ๒. ในการนําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให 

    พิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๑ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน ๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑-๕.๑๑.๒ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙  วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพฤกษา เครือแสง ดํารงตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยรัชนี คะระวาด ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

 สาขาวิชาคณิตศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยพฤกษา เครือแสง 

และอาจารยรัชนี คะระวาด และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐  

วันนับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ 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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