
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. อาจารยนิวัติ กิจไพศาลสกุล อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. อาจารยประสงค หนอแกว อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ พรหมาบุญ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๗. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๘. อาจารยสรวิศ มูลอินตะ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เอกสารรวบรวมสรุปคําบรรยายเรื่อง Leadership in Higher Education 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงเอกสารรวบรวมสรุปคําบรรยายเรื่อง Leadership 

in Higher Education ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASAIIIL CONFERENCE 2016 “Borderless Open Access 

Education” โดยไดกลาวถึงการพัฒนาภาวะผูนําในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๑.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๑.๒ ประเทศไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประเทศไทยในยุคไทยแลนด ๔.๐ โดยมีเอกสาร

ประกอบ ดังนี ้

  ๑. บทบาทของมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด ๔.๐ ซ่ึงบรรยายโดยรองศาสตราจารย

มนตรี ศิริปรัชญานันท  

  ๒. ไทยแลนด ๔.๐ ซ่ึงเปนขอมูลของกระทรวงพาณิชย  

  ๓. ประเทศไทย ๔.๐ หรือไทยแลนด ๔.๐ โดยนายสุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวย 

วาการกระทรวงพาณิชย   

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑-๑.๒.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๖ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๖๙ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙  

เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ การจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดสรรเงินรายไดเขากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเงินรายไดท่ีสูงกวาคาใชจาย 

รอยละ ๘๐ จํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๘,๘๔๓,๐๕๒.๕๒ บาท (สิบแปดลานแปดแสนสี่ห ม่ืนสามพัน - 

หาสิบสองบาทหาสิบสองสตางค) ฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน คร้ังที่ ๓ ป ๒๕๕๙” 

  นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการจัด 

การแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้งท่ี ๓ ป ๒๕๕๙” โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดดําเนินการจัดการแขงขันกอลฟ 

การกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้ งท่ี  ๓  ป  ๒๕๕๙” ในวันเสาร ท่ี  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ T-OFF  

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามกอลฟ กฟผ.แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงคการจัดงาน 

ดังตอไปนี้ 

  ๑. เพ่ือหารายไดเขากองทุน “สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” และมอบ

ทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา  

  ๒. เพื ่อ เป นการประชาส ัมพ ันธ ก ิจกรรมของคณ ะกรรมการส งเสร ิมก ิจการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 

  ๓. เพ่ือรวมฉลองในโอกาสครบรอบ ๔๕ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 ทั้งนี ้ การจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั ้งที่ ๓ ป๒๕๕๙” 

รายไดหลังหักคาใชจาย ขอมูล ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนจํานวนเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสน- 

เจ็ดหม่ืนบาทถวน)  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงคาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหทบทวนและปรับคาเปาหมาย

องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ และตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ใหสอดคลองกับความเปนจริง 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยทบทวนและปรับคาเปาหมายตามขอเสนอแนะ 

   ของท่ีประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๕.๒ การแตงตั้ งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้ งเปนผู อํานวยการ หัวหนา 

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ 

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการใหไดมาซ่ึงองคประกอบกรรมการตามขอ ๗(๓) (๔) และ(๕) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน 

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๖ เรียบรอยแลว สําหรับองคประกอบของกรรมการ

ตาม (๒) ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เลือกกันเอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ดังนั้น เพ่ือให ได ซ่ึงองคประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจํานวนหนึ่งคนเพ่ือเปนกรรมการดังกลาว 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีมาประชุมไดเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปน

กรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนา 

   สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  

   ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๔. นายบรรจง สมศรี เปนกรรมการ 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

 ๖. นายปรีชา ไชยโย เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๗. นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๕๘ จํานวน ๑๙๑ คน ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๑ คน ระดับปริญญาโท จํานวน  

๗ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๓ คน ดังนี้ 

   ระดับปริญญาตรี 

   สาขานิติศาสตร จํานวน ๑๑  คน 

   สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๖๓  คน 

   สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๑๘  คน 

   สาขาครุศาสตร จํานวน ๘  คน 

   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๔๕  คน 

   สาขาการบัญชี จํานวน ๓๖  คน 

  ระดับปริญญาโท 

   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม จํานวน ๓  คน 

    เมืองและชนบท 

   สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๑  คน 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๓  คน 

  ระดับปริญญาเอก 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๓  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-๕.๓.๒ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขขอความตารางบัญชีรายชื่อ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก “นักศึกษาภาคปกติ/ภาคพิเศษ” เปน “ประเภทแผนการเรียน”  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

     ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๙๑ คน ตามเสนอ  

   ๒. เห็นชอบใหปรับแกไขขอความตารางบัญชีรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับ 

     ปริญญาเอกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงจํานวนหนวยช่ัวโมงและช่ือวิชาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย  

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหนวยชั่วโมงและชื่อวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ดังนี้ 

  ๑. รหัสวิชา ๕๕๐๑๑๐๑ ฟสิกสชางอุตสาหกรรม ๓ (๒ -๒ -๓) เปลี่ยนจํานวน 

หนวยชั่วโมงเปน ๓ (๒-๒-๕) 

  ๒. รหัสวิชา ๕๕๖๒๗๐๔ การสํารวจและการประมาณราคา ๓ (๒-๒-๕) เปลี่ยนชื่อวิชา

เปน การสํารวจปริมาณและการประมาณราคา  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงจํานวนหนวยช่ัวโมงและช่ือวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

    บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย เบญจมาศ พุทธิมา เปน 

ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   คอมพิวเตอร ตามเสนอ 

 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการทองเท่ียว  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยสถิรา มะลาสิน เปนอาจารยกนกพร 

สันเทพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   การทองเท่ียว ตามเสนอ  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการจัดทําหลักสูตรรวมกับหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนจะตองเสนอบันทึกขอตกลงความรวมมือใหสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ในการนี้จึงขอใหผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ โดยเพ่ิมรายละเอียด 

ในขอ ๓.๔ - ๓.๖ ของบันทึกความรวมมือดังกลาวใหชัดเจน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให 

ความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยและผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยประสงค หนอแกว 

อาจารยนิวัติ กิจไพศาลสกุล และผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ พรหมาบุญ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ 

  อาจารยประสงค หนอแกว และคณะไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสาร

ประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี  กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยชัยวุฒิ โกเมศ อาจารย

สังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๙ 

  อาจารยชัยวุฒิ  โกเมศ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของ

อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนนอยเกินไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒน 

หิรัญชาติอนันต ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง และอาจารยสรวิศ มูลอินตะ อาจารยสังกัดคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของ

หลักสูตรตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบและปรับแกไขเหตุผลในการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส หลักสูตร 

   ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๑ ขออนมัุติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน ๑ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ (ลับ) หมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๙  

    มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยพงษศักดิ ์อยูม่ัน และให 

    แจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับ 

    สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงาน 

    ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

 ๕.๑๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดตั้งและการดําเนินงาน 

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการ 

ยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดต้ังและการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๕ ใหแกไขขอความจาก “...องคกรในกํากับ...” เปน “...หนวยงานในกํากับ...” 

  ๒. ขอ ๕ ยอหนาท่ี ๒ ใหตรวจสอบชื่อตัวยอภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อเต็ม 

  ๓. ขอ ๑๐(๙) ใหแกไขขอความจาก “รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย

ทุกป” เปน “รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทุกป” 

  ๔. ขอ ๑๗ ขอ ๑๘ และขอ ๒๖ ปรับขอความโดยใหผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการฯ และใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติ 

  ๕. ขอ ๒๒ ปรับขอความโดยใหใชระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบ

กระทรวงการคลังโดยอนุโลม 

  ๖.  ขอ ๒๓ ปรับขอความโดยใหใชระเบียบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

หรือระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

   ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

   ในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๕.๑๓ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยก

รางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวย

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ 

   สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 

   ราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 
 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 ๕.๑๔ การแตงตั้งกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานกุารสภาวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ  

   ประกอบดวย 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนกรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 ๒.  นางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ  

   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  

 ๓.  นางสาวนิตยา ไชยปญญา เปนผูชวยเลขานุการ  

   นักวิชาการศึกษา 

 ๔. นางสาวศิริพร ควรคิด เปนผูชวยเลขานุการ  

   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

 ๕.๑๕ การแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา ใหดํารงตําแหนง 

   กรรมการบริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

 ๕.๑๖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู  อธิการบดี กรรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา  

    ๒๕๕๘ ตามเสนอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ 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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