
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน   ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อ านาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๕.  อาจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
๑๖. อาจารย์สุเทพ ทองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗. อาจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. อาจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๒ 

๒. นางกิ่งดาว ปัดเปา  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดี 
๒. อาจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ  
   และกิจการพิเศษ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ชวยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
๑๐. อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒. อาจารย์สุภาวดี ยาดี อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์วิไลวรรณ เข้มขัน อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การประชุมสัมมนาการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมมนาการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยได้เชิญนายสุชาติ เมืองแก้ว 
นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา เป็นวิทยากร  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓ 

 ๑.๒ การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะน้ีมีนักศึกษาที่สมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จ านวนประมาณ ๑,๗๐๐ คน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ 

  ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางน้ัน 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุม 
มีจ านวน ๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต้ังแ ต่หน้า  ๑ -๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ 
ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตาม
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว.๑๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ หากพ้นก าหนดวันดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙  
    โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๙ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ในการประชุม คร้ังที่  ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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 ๔.๒ แจ้งการโอนเงินทดรองจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่ 
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางใช้
อ านาจตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โอนเงินจากกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปทดรองจ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร เป็นจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ บทสรุปส าหรับ ผู้บริหาร รายงานการวิจัยเร่ือง “การศึกษาผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

  อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงบทสรุปส าหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยสืบเน่ืองจากที่ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีค าสั่งเลขที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ัง คณ ะ กรรมก ารพิ จ ารณ า
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่ง
หมดวาระในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดังน้ันมหาวิทยาลัยขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ เป็นกรรมการ 
  ๒. ศาสตราจารย์สมพงษ์ ธรรมพงษา เป็นกรรมการ 
  ๓. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็นกรรมการ 
  ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอานันท์ กาญจนพันธุ์ เป็นกรรมการ 
  ๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๕ 

  ส าหรับประธานกรรมการ ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ฒิ ตามความข้อ ๖(๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและได้คัดเลือกให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
   ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ เป็นกรรมการ 
 ๓. ศาสตราจารย์สมพงษ์ ธรรมพงษา เป็นกรรมการ 
 ๔. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็นกรรมการ 
 ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอานันท์ กาญจนพันธุ์ เป็นกรรมการ 
 ๖. ศาสตราจารย์กิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการ 
 

 ๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มี
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้หมดวาระลง ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดี 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๖ 

  ๗. รองศาสตราจารย์ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นเลขานุการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็นประธานกรรมการ 
  คณบดี 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๓. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๗. รองศาสตราจารย์ปพฤกษ์บารมี  อุตสาหะวาณิชกิจ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นเลขานุการ 
 

 ๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ ป ระชุม พิ จารณ าแต่งต้ั งคณ ะกรรมการประจ าคณ ะ เทคโนโลยี การเกษตร ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๓๐/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๗ 

ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้หมดวาระลง ดังน้ันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดี  
  ๒. อาจารย์ศรัญญา วัฒนานนท์ เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. อาจารย์เกษริน วะนะวิเชียร เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ เพียรมงคล เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ชิดบุรี เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นายคเชนทร์ มะโนใจ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเลขานุการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นประธานกรรมการ 
  คณบดี  
 ๒. อาจารย์ศรัญญา วัฒนานนท์ เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๓. อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๘ 

 ๕. อาจารย์เกษริน วะนะวิเชียร เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๗. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ เพียรมงคล เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ชิดบุรี เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นายคเชนทร์ มะโนใจ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเลขานุการ 
 

 ๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ป ระชุมพิ จารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณ ะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๓๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้หมดวาระลง ดังน้ันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสด์ิ อ านาจกิติกร เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดี  
  ๒. อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. อาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักด์ิ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๙ 

  ๘. นายอนุรักษ์ นภาวรรณ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นางสุภาภรณ์ ศรีชลายนต์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเลขานุการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร เป็นประธานกรรมการ 
  คณบดี  
 ๒. อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๗. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๘. นายอนุรักษ์ นภาวรรณ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๙. นางสุภาภรณ์ ศรีชลายนต์ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเลขานุการ 
 

 ๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มี
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๒๙/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
สั่ง ณ  วันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่ งได้หมดวาระลง ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๐ 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดี  
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. อาจารย์พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. อาจารย์อรพิณ จารุสิริรังสี เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. อาจารย์รัชนี คะระวาด เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. รองศาสตราจารย์ณรงค์  ณ เชียงใหม่ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นางปัทมา กฤษณรักษ์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเลขานุการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง เป็นประธานกรรมการ 
  คณบดี  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๓. อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๔. อาจารย์พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อรพิณ จารุสิริรังสี เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์รัชนี คะระวาด เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๑ 

 ๗. รองศาสตราจารย์ณรงค์  ณ เชียงใหม่ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. รองศาสตราจารย์จินันทนา จอมดวง เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. นางปัทมา กฤษณรักษ์ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเลขานุการ 
 

 ๕.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้หมดวาระลง ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล เป็นประธานกรรมการ 
   คณบดี 
  ๒. อาจารย์ศิริพรรณ กาจก าแหง เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๓. อาจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร เป็นกรรมการ 
   รองคณบดี 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. อาจารย์ปริตต์ สายสี เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. อาจารย์เบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นายธรรมจักร แสงทอง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. รองศาสตราจารย์สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นเลขานุการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล เป็นประธานกรรมการ 
  คณบดี 
 ๒. อาจารย์ศิริพรรณ กาจก าแหง เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๓. อาจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร เป็นกรรมการ 
  รองคณบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์ เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ปริตต์ สายสี เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. นายธรรมจักร แสงทอง เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นเลขานุการ 
 

 ๕.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกรรมการบาง
องค์ประกอบได้หมดวาระลง ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แต่งต้ังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
   ผู้อ านวยการ 
  ๒. อาจารย์จิระประภา ค าราช เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๓. อาจารย์ศักด์ิชัย ศรีมากรณ์ เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๓ 

  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศักด์ิ สินเจิมศิริ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ สุขะหุต เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นายวิชัย ประทีปทิพย์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เป็นเลขานุการ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
   ผู้อ านวยการ 
  ๒. อาจารย์จิระประภา ค าราช เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๓. อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอ่ียมอดุลย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์ สุขะหุต เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๔ 

  ๙. นายวิชัย ประทีปทิพย์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เป็นเลขานุการ 
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๕.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ ประชุม พิ จารณาแต่งต้ังคณ ะกรรมการประจ าส า นัก ศิลปะและวัฒนธรรม  ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ า
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรรมการบางองค์ประกอบได้หมดวาระลง 
ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ า
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์ปริตต์ สายสี เป็นประธานกรรมการ 
   ผู้อ านวยการ 
  ๒. อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๓. อาจารย์ปราการ ใจดี เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. นายประดิษฐ สรรพช่าง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สมิทธิธรรม เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นางสายฝน นาถพรายพันธุ์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักศิลปะและ เป็นเลขานุการ 
   วัฒนธรรม 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์ปริตต์ สายสี เป็นประธานกรรมการ 
   ผู้อ านวยการ 
  ๒. อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๓. อาจารย์ปราการ ใจดี เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. นายประดิษฐ สรรพช่าง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สมิทธิธรรม เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. นางสายฝน นาถพรายพันธุ์ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักศิลปะและ เป็นเลขานุการ 
   วัฒนธรรม 
 

 ๕.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้
มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๓๒/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจัดการ สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้หมดวาระลง ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึง
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
   ผู้อ านวยการ  
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล เป็นกรรมการ 
   รองผู้อ านวยการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๖ 

  ๔. รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๕. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน เป็นกรรมการ 
   คณาจารย์ประจ า 
  ๗. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ เพียรมงคล เป็นกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ สุวรรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
  ผู้อ านวยการ  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา เป็นกรรมการ 
  รองผู้อ านวยการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล เป็นกรรมการ 
  รองผู้อ านวยการ 
 ๔. รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๕. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน เป็นกรรมการ 
  คณาจารย์ประจ า 
 ๗. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๘. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๙. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ เพียรมงคล เป็นกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๗ 

 ๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการ 
 
 

 ๕.๑๐ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยสืบเน่ืองจาก 
การประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเห็นชอบในการให้
ปริญญาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๔๔ คน ดังน้ี  
   ระดับปริญญาตรี 
    สาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๘  คน 
    สาขาศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๙  คน 
    สาขาครุศาสตร์ จ านวน ๘๐๔  คน 
    สาขาบริหารธุรกิจ จ านวน ๓  คน 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  
    ๒๕๕๘ จ านวน ๘๔๔ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยสืบเน่ืองจาก 
การประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี 

  ๑. หลักสู ตรบ ริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
เปลี่ยนแปลงจากอาจารย์อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์ เป็นอาจารย์สุพรรณี ค าวาส รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ๒. หลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิช าภาษาไทย  (๕  ปี ) เปลี่ ยนแปลงจาก
อาจารย์ชนันท์ธิดา ปัญญา เป็นอาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน ๒ หลักสูตร ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๘ 

 ๕.๑๒ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมั ติให้รองศาสตราจารย์จ าเนียร นันทดิลก อาจารย์ประจ าสังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้รองศาสตราจารย์จ าเนียร นันทดิลก ด ารงต าแหน่ง 
     ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   ๒. มอบอธิการบดีเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
     ศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
     พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ 
     จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงาน 
     ทางวิชาการ และแบบค าขอฯ 
 

 ๕.๑๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑. แบบ มคอ.๐๖ หน้าที่ ๖ ข้อ ๓.๑ ปรับแก้ล าดับตัวเลขให้ถูกต้อง 
  ๒. แบบ มคอ.๐๖ หน้าที่ ๑๔ ข้อ ๓ การบริหารคณาจารย์ บรรทัดที่ ๑ ให้เพิ่มข้อความ
ให้ครอบคลุมถึงอาจารย์เดิม ผู้มีประสบการณ์ และอาจารย์ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  ๓. เพิ่มรายชื่ออาจารย์ที่สอนทั้งหมดในหลักสูตรดังกล่าวเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๔. เพิ่มรายละเอียดประสบการณ์ และศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
  ๕.  ตัดรายชื่ออาจารย์พิเศษล าดับที่ ๑๖ ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๙ 

 ๕.๑๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  ๑. ตรวจสอบผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
  ๒. รายวิชาเดิมหากไม้ได้มีการปรับปรุงควรใช้รหัสวิชาเดิม 
  ๓. หน้าที่ ๔ ข้อ ๑๒.๒ บรรทัดที่ ๗ ให้แก้ไขค าจาก “เรื่อง” เป็น “เกี่ยวกับ” 
  ๔. หน้าที่ ๕ ข้อ ๑๓.๒.๑ บรรทัดที่ ๒ ให้แก้ไขค าจาก “คือ” เป็น “ได้แก่” 
  ๕. หน้าที่ ๑๒ ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ 
  ๖. หน้าที่ ๑๓ ตารางงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่อง รวม (ก)+(ข) 
แก้ไขตัวเลขจาก “๘,๐๙,๕๙๔” เป็น “๘,๐๙๙,๕๙๔” 
  ๗. ปรับตัวเลขของโครงสร้างหลักสูตรให้ตรงกัน  
  ในการน้ี ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าขอให้หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการประเมิน
ตนเองทุกสิ้นปีการศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๕ ผลการติ ดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์  
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พร้อมคณะ เป็นผู้ เสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๕.๑ 

  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินไปจัดท า  
แนวทางการแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย และจัดท าแผนให้สอดรับกับประเด็นต่าง ๆ ที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเสนอ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ในการประชุมคร้ังต่อไป 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๒๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     ล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒. มอบอธิการบดีน าผลการประเมินไปจัดท าแนวทางการแก้ปัญหา ก าหนด 
     เป้าหมาย และจัดท าแผนให้สอดรับกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ 
     ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเสนอ และ 
     น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

 ๕.๑๖ ตัวบ่งช้ีเลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

  รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้ เลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ในการน้ี อธิการบดีได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ 
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตัวบ่งชี้เลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ให้ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

   อาจารย์ วุ ฒิ รั ตน์  พั ฒนิบู ลย์  ผู้ ช่ วยอธิ การบดี ด้ านประกันคุณ ภาพ  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้เลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มตัวบ่งชี้ด้านมาตรการส่งเสริมขึ้นในเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้คณะ/สถาบัน ได้พิจารณาเลือกตัวบ่งชี้ที่เข้ากับบริบทของตนเอง โดยก าหนดให้เลือก 
๓ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๐ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
  ตัวบ่งชี้ ก การศึกษาข้ามพรมแดน 
  ตัวบ่งชี้ ข การเคลื่อนย้ายผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ ค การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความหลากหลาย 
  ตัวบ่งชี้ ง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบ่งชี้ จ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ/สถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ ฉ การพัฒนาคณะ/สถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ ช การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับสถาบันอื่น 
  ตัวบ่งชี้ ซ ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
  ตัวบ่งชี้ ฌ ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับคณะ/สถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ ญ อื่น ๆ เป็นไปตามบริบทของคณะ/สถาบัน หรือนโยบายรัฐบาล 
  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบเลือก ๓ ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
  ๑. ตัวบ่งชี้ จ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ/สถาบัน 
  ๒. ตัวบ่งชี้ ซ ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
  ๓. ตัวบ่งชี้ ญ อื่น ๆ เป็นไปตามบริบทของคณะ/สถาบัน หรือนโยบายรัฐบาล 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๒๑ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะให้ปรับเลือกตัวบ่งชี้ที่สอดรับกับพันธกิจ และ
จุดเด่น ดังน้ี 
  ๑. ตัวบ่งชี้ จ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ/สถาบัน 
  ๒. ตัวบ่งชี้  ช การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับ
สถาบันอื่น 
  ๓. ตัวบ่งชี้ ซ ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบตัวบ่งช้ีเลือกตามมาตรการส่งเสริมเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
    รอบสี่ ประกอบด้วย 
  ๑. ตัวบ่งช้ี จ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะ/สถาบัน 
  ๒. ตัวบ่งช้ี ช การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ให้กับสถาบันอ่ืน 
  ๓. ตัวบ่งช้ี ซ ผู้เรียนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ 
 

 ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบและอนุ มัติ กรอบ อัตราก าลั งพนั กงานราชการ รอบ ท่ี ๔ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๔ (ปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ 

  ประธานได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙  
ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๒๒ 

๖.๒ มติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตฯ คณะท่ี ๑ 

 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีหนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตฯ คณะที่ ๑ โดยได้มีมติรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) จ านวน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว (เอกคู่) คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน 
  การผลิตฯ คณะท่ี ๑ 
๒. มอบอธิการบดีด าเนินการเก่ียวกับการรับนักศึกษาในสาขาดังกล่าว 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปัดเปา)  (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
หัวหน้างานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ   สิทธิสรวง) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


