
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๒๐. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ สรุปผลการดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงใหท่ีประชุมทราบวาปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาท้ังหมดจํานวน ๓,๒๑๕ คน 

ขณะนี้มีนักศึกษาสมัครและรายงานตัวเรียบรอยแลว จํานวน ๑,๙๖๓ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงให ท่ีประชุมทราบวาจังหวัดลําปางขอความรวมมือมหาวิทยาลัยในการใชสถานท่ีเพ่ือกอสราง 

พระเมรุมาศจําลองและจัดงานพิธีถวายดอกไมจันทน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของจังหวัดลําปาง ในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๔ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ รายงานผลการประชุมกรณีหลักสูตร ๔ ป ท่ีคุรุสภาใหความเห็นชอบ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงผลการประชุมกรณีหลักสูตร ๔ ป ท่ีคุรุสภาใหความเห็นชอบ โดยไดขอ

อนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร เปนผูรายงานผลการ

ประชุมดังกลาว 

  ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร ไดรายงานให 

ท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)  

เม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมยังไมสามารถหาขอยุติวาจะดําเนินการปรับหลักสูตรการผลิตครูให

เปน ๔ ป หรือ ๕ ป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๔ 

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ การเปล่ียนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๘ ราย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๘ ราย โดยสืบเนื่องจาก

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนชื่อตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๘ ราย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับตําแหนงกรรมการลําดับท่ี ๒ จาก 

“กรรมการ” เปน “รองประธานกรรมการ”  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนประธานกรรมการ 

 ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนรองประธานกรรมการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

 ๕. อาจารยปริตต สายสี เปนกรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

 ๗. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 

 ๘. นายปรีชา ไชยโย เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ๙. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน เปนกรรมการและ 

     ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๐. นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๑๑. นายนฤพล จิกยอง เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๑๒. นายนพดล คงใจด ี เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมินความรู

ความสามารถขอผูขอรับ พ.ต.ก. 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมินความรู

ความสามารถขอผูขอรับ พ.ต.ก. โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการในองคประกอบตางๆ 

เรียบรอยแลว เหลือเพียงประธานกรรมการ ซ่ึงกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเสนอใหนายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน

ความรูความสามารถขอผูขอรับ พ.ต.ก.  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน 

    ความรูความสามารถขอผูขอรับ พ.ต.ก. ประกอบดวย 

 ๑. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนประธานกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง เปนกรรมการ 

  อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๔. นายสุทน เฉื่อยพุก เปนกรรมการ 

  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักกฎหมาย  

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๕. นายปรีชา ไชยโย เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ๖. นางพรรณวิภา บุญมา เปนเลขานุการ 

  หัวหนางานการเจาหนาท่ี 

 ๗. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย เปนผูชวยเลขานุการ 

  บุคลากรปฏิบัติการ 

 ๘. นางสาวชลธิรา ประเสริฐ เปนผูชวยเลขานุการ 

  บุคลากรปฏิบัติการ 
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเปลี่ยนแปลงจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรจาก ๕ คน เปน ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตรใหกระชับและชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา 

    เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก ๑๐ คน เปน  

๑๕ คน แบงเปนแบบ ๑.๑ จํานวน ๑๒ คน และแบบ ๒.๑ จํานวน ๓ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ปรับแผนการรับและจํานวนการรับจริงใหสอดคลองกัน 

   ๒. ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตใหสอดคลองกับรายวิชา 

   ๓. ตรวจสอบสัดสวนของอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา 

   ๔. พัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบ 

การจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารวมกันพิจารณาและมีขอเสนอใหตรวจสอบและปรับประมาณ

การรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับความเปนจริง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการ  

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

และประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

วิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย 

    และประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาให 

ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ขอใหมหาวิทยาลัยสรุปรายละเอียดแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ๒. ทบทวนและปรับกิจกรรม/โครงการท่ีมีการดําเนินการทุกไตรมาส  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๕.๘ การแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง แทนตําแหนง

ท่ีวาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

แทนตําแหนงท่ีวาง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดมีคําสั ่งที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื ่อง 

แตงตั ้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ลงวันที่ ๔  ธันวาคม 

๒ ๕ ๕ ๙  ซึ ่ง ขณ ะนี ้ผู ช ว ย ศ าสต ราจ ารย ว ุฒ ิร ัต น  พ ัฒ น ิบ ูล ย  ได พ น จ ากตํ าแห น งก ร รม การ 

สภามหาว ิทยาล ัยจากคณาจารย ประจํา  จึงทําให ตําแหนงกรรมการกองท ุนพ ัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําวางลง เพื่อให 

การดําเนินงานในคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนไปดวย

ความเรียบรอย ในการนี ้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซึ ่งกรรมการดังกลาวตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรียบรอย

แลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง แทนตําแหนงท่ีวาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    จากคณาจารยประจํา เปนกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ลําปาง แทนตําแหนงท่ีวาง 
 

 ๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ จํานวน ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยฤทัย พานิช ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ  

    ๒๕๖๐    

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารย Truong Thi Hang ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๘ ธันวาคม  

    ๒๕๕๙   

  ๓. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยขัตติยา ขัติยวรา ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย  

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๙ 

  ๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยฤทัย พานิช และ 

    อาจารย Truong Thi Hang และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 

    นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๖.๒ แผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร

สรุปผลการดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะแนวทางการปรับกระบวนการรับนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีมีอยูให

ทันสมัย นาสนใจ หรือใหจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 

  ๒. ปรับโครงสรางองคกร หลักสูตร บุคลากร ภาระงานของอาจารยและพนักงาน 

สายสนับสนุน และอาคารสถานท่ี ใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา   

  ๓. ปรับยุบรวมหลักสูตรท่ีมีเนื้อหารายวิชาใกลเคียงกัน หรือเปดแขนงวิชาใหม โดยใช

บุคลากรและอุปกรณท่ีมีอยู 

  ๔. ปรับกระบวนการและแผนการประชาสัมพันธการรับนกัศึกษาใหม 

  ๕. การจัดการศึกษาตอเนื่องหรือการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๐  วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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