
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๑ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๒ 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๓. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ  

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยฉัตรสุดา มาทา อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา อภิโกมลกร อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๓. อาจารยละมาย จันทะขาว อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๔. อาจารยโศภิษฐพร ศิลปภิรมยสุข อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร  

๕. อาจารยเชาววุฒิ สิงหแกว อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๖. อาจารยปวีณา งามประภาสม อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗. อาจารยขัตติยา ขัติยวรา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๘. อาจารยอมาพร ปวงรังสี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. อาจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

๑. ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

    และประเมินมหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพโรจน วิริยจารี กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย 

๓. นายธรรมรักษ พิชญกุล กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย 

๔. นายสุเทพ วิภาศรีนิมิต กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย 

๕. อาจารยณฐิตากานต ปนทุกาศ ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

    และประเมินมหาวิทยาลัย 

๖. อาจารยจุฑาทิพย เฉลิมพล อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย 

๗. นางธัญญพัทธ ทิพยศุภวงศ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตาม  

    ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย  
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๓ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ทิศทางและนโยบายอุดมศึกษากับการขับเคล่ือนประเทศ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงทิศทางและนโยบายอุดมศึกษากับการขับเคลื่อน

ประเทศ ซ่ึงเปนเอกสารประกอบการบรรยายของนางอรสา ภาววิมล ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๓ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง

ขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

เม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานงบประมาณรายจายและรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

งบประมาณรายจายและรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหศาสตราจารยพงษศักดิ์  

อังกสิทธิ์ ศาสตราจารยไพโรจน วิริยจารี นายธรรมรักษ พิชญกุล และนายสุเทพ วิภาศรีนิมิต คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย และอาจารยณฐิตากานต ปนทุกาศ อาจารยจุฑาทิพย  

เฉลิมพล  และนางธัญญพัทธ ทิพยศุภวงศ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัย 

เปนผูนําเสนอ  

   ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ และคณะ ไดนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปเปนแนวทางในการทบทวน

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือแกปญหา กําหนดเปาหมาย และจัดทําแผนใหสอดรับกับประเด็น 

ตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสนอ   

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     ลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ   

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทําสัญญาประกอบ 

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง โดยใหจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   ลําปางกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง โดยใหมีการดําเนินการ 

   ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหอาจารยฉัตรสุดา มาทา และผูชวยศาสตราจารยยุพา 

อภิโกมลกร อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ 

  อาจารยฉัตรสุดา มาทา และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้  

  ๑. ในการจัดการเรียนการสอนขอใหเนนการใชภาษาอังกฤษ 

  ๒. สงเสริมและพัฒนาใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึนและเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

  ๓. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในเรื่องการฝกประสบการณระหวางเรียนของนักศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

  ๔. ใหมีการเพ่ิมเนื้อหาสาระเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

   หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหอาจารยละมาย จันทะขาว 

อาจารยโศภิษฐพร ศิลปภิรมยสุข และอาจารยเชาววุฒิ สิงหแกว อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปน 

ผูนําเสนอ 

   อาจารยละมาย จันทะขาว และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมีการปรับสัดสวนระหวางอาจารยและ

นักศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหอาจารยปวีณา งามประภาสม อาจารยขัตติยา 

ขัติยวรา และอาจารยอมาพร ปวงรังสี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

  อาจารยปวีณา งามประภาสม และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 

   พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน-

ศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง 

อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี และอาจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหมีการปรับสัดสวนระหวางอาจารยและนักศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   ๒. พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรให เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม  

 

 ๕.๗ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยสืบเนื่อง

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๐ และจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑ คน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอภิรดี จีนคราม ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยณัฐพล แจงอักษร เปนอาจารย 

เยาวทิวา นามคุณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

    การวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตามเสนอ 

 

 ๕.๙ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับปริญญาโท จํานวน ๑ คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน ๑ คน และระดับปริญญาตรี จํานวน 

๔๙๑ คน รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๙๓ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาโท 

    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๑  คน 

      และชนบท 

  ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาวิชาชีพครู จํานวน ๑  คน 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน ๓  คน 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน ๑  คน 

    สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน ๔๘๗  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-๕.๙.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๙ จํานวน ๔๙๓ คน ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๐ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับ Thailand  ๔.๐ 

   ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับ 

Thailand  ๔.๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมหาวิทยาลัยนํารายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมไปเปนสวนหนึ่งของการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนํานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดรับกับ   

   Thailand  ๔.๐ ไปเปนสวนหนึ่งของการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวน 

    แผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

 ๕.๑๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความขอ ๕ ยอหนาท่ี ๒ จาก 

“ขอ ๕(๗) เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม จัดสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสราง รวมถึงการจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือประโยชน

ของมหาวิทยาลัยในหรือกรณีจําเปนฉุกเฉิน หรือเพ่ือสมทบงบประมาณแผนดิน ท้ังนี้ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย” เปน “ขอ ๕(๗) เพ่ือปรับปรุง 

ซอมแซม จัดสรางอาคาร สิ่งปลูกสราง รวมถึงการจัดซ้ือครุภัณฑหรือท่ีดิน และกรณีอ่ืนๆ ในกรณีจําเปน

เรงดวนหรือฉุกเฉินเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือสมทบงบประมาณแผนดิน ท้ังนี้ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุมัติของสภา

มหาวิทยาลัย” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข   

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ 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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