
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  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.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ   

๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒. อาจารยจักรชัยวัฒน กาวีวงศ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. อาจารยณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. อาจารยเมธาวัตน กาวิลเครือ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖. อาจารยวีรชัย สวางทุกข อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๑ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชในการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชในการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนขอมูล

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการ ๕ ปยอนหลัง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๓.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชในการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๒ รายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้งท่ี ๔  

ป ๒๕๖๑” 

  นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดรายงานผลการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “ราชภัฏลําปาง 

โอเพน ครั้งท่ี ๔ ป ๒๕๖๑” ซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการแขงขันกอลฟ

การกุศล “ราชภัฏลําปางโอเพน ครั้ง ท่ี  ๔  ป  ๒๕๖๑” ในวันเสาร ท่ี  ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ T-OFF  

เวลา ๑๐.๐๐ น. 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 

  ทั้งนี้ การจัดการแขงขันดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี

จังหวัดลําปาง และท่ัวประเทศ รายไดหลังหักคาใชจาย ขอมูล ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เปนจํานวน

เงิน  ๖๗๕,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จํานวน ๑๓๗ คน แยกเปนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕ คน และระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๒ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๒  คน 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน ๘๔  คน 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน ๓๓  คน 

    สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน ๒  คน 

    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน ๘  คน 

    สาขาวิชาการบัญชี จํานวน ๓  คน 

  ระดับปริญญาโท 

    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน  ๔  คน 

     และชนบท 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

  ระดับปริญญาเอก 

    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๑  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-๕.๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๖๐ จํานวน ๑๓๗ คน ตามเสนอ 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปางไดมีคําสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 

๒๐/๒๕๕๘ เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ และคําสั่ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหาร

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ แลวนั้น ดวยคณะกรรมการ

ดังกลาวไดดํารงตําแหนงมาครบกําหนดตามวาระ เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองทุน

วิจัยเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการตางๆ เรียบรอยแลว ยกเวน

องคประกอบตาม (๓) ซึ่งใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จํานวนสองคน เปน

กรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

    ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและดําเนินการเลือกกรรมการในองคประกอบตาม (๓) โดย

เห็นชอบเลือกศาสตราจารยสุเทพ สวนใต และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู ประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

 ๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕. รองศาสตราจารยอภิรักษ เพียรมงคล กรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร/ 

   เทคโนโลยี 

 ๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณอนุรกัษ ปญญานุวัฒน กรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานการวิจัยสาขาสังคมศาสตร 

   และมนุษยศาสตร 

 ๗. รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการ 

  ตัวแทนจากคณาจารยซ่ึงมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

 ๘. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการ 

  ตัวแทนจากคณาจารยซ่ึงมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 

 ๙. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ กรรมการและ 

   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 

 ๑๐. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยเลขานุการ 

  รับผิดชอบดานงานวิจัย  
 

 ๕.๓ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๑ 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน 

การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

   ๑. ในการจัดทํากราฟรายงานผลการเบิกจาย ควรนําเสนอเฉพาะรายไตรมาสท่ีรายงาน

การเบิกจายเทานั้น 

   ๒. ตรวจสอบการระบุเหตุผลในการตอสัญญางบประมาณการกอสรางอาคารให

สอดคลองและเก่ียวเนื่องกับการท่ีทําใหการกอสรางอาคารดังกลาวลาชา 

   ๓. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๑  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒) (โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสน-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

ระบบกายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒) 

(โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

    (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒) (โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ตามเสนอ 

 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยธนากร สังเขป 

เปนอาจารยปภัสรา ผาคํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมมี

ผลงานทางวิชาการโดยขอใหมหาวิทยาลัยแจงใหอาจารยดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตาม

เกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ ตามเสนอ 

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยแจงใหอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมมีผลงานทางวิชาการ 

     ดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงาน 

     คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการจัด

การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๖ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการ

จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานหลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๖ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบการจัด 

   การศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

    หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยชัยวัฒน  

กาวีวงศ และผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยชัยวัฒน กาวีวงศ และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของโครงการพัฒนาหลักสูตร

ใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบในหลักการใหมีโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม โดยขอใหดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

ดังนี้ 

   ๑. ควรเปนหลักสูตรเชิงสหวิทยาการหรือบูรณการศาสตร ประกอบดวย การเกษตร 

เครื่องจักรกล วิศวกรรม การจัดการ และการตลาด โดยอาจจัดทํารวมกันระหวางสาขาวิชา ระหวางคณะ 

หรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

   ๒. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีความพรอมและม่ันคงและตองมีผลงานวิชาการและ

ประสบการณในดานตางๆ ท่ีมีในรายละเอียดของหลักสูตร กอนท่ีจะทําการเปดรับนักศึกษา  

   ๓. ครุภัณฑตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและสามารถสรางประสบการณใหแก

ผูเรียนได 

   ๔. รายละเอียดประมาณการคาใชจายตองอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริงและสอดคลอง

กับสภาวะปจจุบันและความเปนไปไดในอนาคต 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการใหมีโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตร- 

    บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตรเชิงนวัตกรรม โดยให 

    มีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยเมธาวัฒน กาวิลเครือ 

ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน อาจารยณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย และอาจารยวีรชัย สวางทุกข อาจารย

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยเมธาวัฒน กาวิลเครือ และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ปรับขอความกลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษาในหมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธ

การสอนและการประเมินผล ขอ ๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาใหชัดเจน 

   ๒. ปรับประมาณการคาใชจายใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบันและเปนไปตามคาใชจาย

ตอหัวนักศึกษาท่ีไดรับ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม  
 

 ๕.๙ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่อง

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีกําหนดจัดโปรแกรมศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง 

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎรธานี ในการนี้อธิการบดีและรอง

อธิการบดีมีกําหนดเขารวมโปรแกรมศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว จึงทําใหผูดํารงตําแหนง

อธิการบดีไมอยู และไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือใหการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปดวยความ

เรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ังนางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนางสาวตองตา จรูญศรีวัฒนา ผูอํานวยการกองบริการ 

    การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

 ๕.๑๐ (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน ในการนี้

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรปรับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ของการประกันคุณภาพซ่ึงประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การติดตามและตรวจสอบการประเมิน

คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๑๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต 

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

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต 

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

๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียน 

    สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๒ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 

๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม  

    ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาวิชาดนตรี 

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน   

    ๒๕๖๐ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 



๑๑ 

๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ 

 สิงหาคม ๒๕๖๐  

๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 

และอาจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 

นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 
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