
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  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. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๖. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา 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 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๖. อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. นายจตุพร จันทรมา หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยฐานันดร โตะถม อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๓. อาจารยออมทอง พัฒนพงษ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 เนื่องจากนายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ติดภารกิจทําใหเดินทางมาประชุมลาชา 

ในการนี้ ประธานไดมอบหมายใหศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปน

ประธานในการประชุมแทนไปพลางกอน 

 ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามหนังสือ

ท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๖ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขให

ฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัย

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได

แจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใน

การประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

แจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ี

วาง) โดยสืบเนื่องจากอาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภท

คณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล กรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการ ประเภทคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ

สภาคณาจารยและขาราชการ ดังนั้น เพ่ือใหองคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ  

พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

  ๑. แตงตั้งอาจารยวิศท เศรษฐกร เปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตัวแทน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

  ๒. แตงตั้งอาจารยเมธาวัตน กาวิลเครือ เปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและประเมินผล

งานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

แจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง อัตราคาตอบแทนผูอาน ตรวจและประเมินผล

งานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ใหความเห็นชอบการกําหนดหนวยกิตและรายวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดหนวยกิตและรายวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการกําหนดหนวยกิตและรายวิชาดังกลาวเพ่ือให

นักศึกษามีทักษะดานปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-๕.๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการกําหนดหนวยกิตและรายวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

    เทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

 ๕.๒ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสืบเนื่องจากอาจารยธานินทร คูพูลทรัพย  

ไดลาออกจากราชการ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๕๖  จึ งขอเปลี่ ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากอาจารยธานินทร  คู พูลทรัพย  เปน 

ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๕.๓ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสืบเนื่องจากอาจารยณาบุญา ตะผัด ไดลาออกจากราชการ ดังนั้น 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรจากอาจารยณาบุญา ตะผัด เปนอาจารยมัลลิกา ดวงภักดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

โดยสืบเนื่ องจากผู ช วยศาสตราจารยชั ยนั นท ธรณ  ขาวงาม เกษียณอายุ ราชการ ดั งนั้ น  หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรจากผูชวยศาสตราจารยชัยนันทธรณ ขาวงาม เปนผูชวย

ศาสตราจารยอนันต อุปสอด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมไดพิจารณาและไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการปด

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท และใหคณะ

และผูเก่ียวของจัดทําแผนการดูแลนักศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 

     มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเสนอ 

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๕ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๕.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    วิทยาศาสตรท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จั ด ก ารธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล  ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑  ใน ก ารนี้  ได ข อ อ นุ ญ าต ท่ี ป ระชุ ม ให 

ผูชวยศาสตราจารยฐานันดร โตะถม ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา รัตนวิเชียร และอาจารยออมทอง  

พัฒนพงษ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยฐานันดร โตะถม และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

   ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดให

ขอเสนอแนะวาเห็นควรนําเสนอหลักสูตรดังกลาวเขารวมโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมี

สมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู New S-Curve ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากมีเนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตรสอดคลองกับโครงการดังกลาว 

ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหนําสงภายในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยหลักสูตร 

ท่ีจะเขารวมโครงการดังกลาวตองผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

   ๒. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

     การจัดการธุรกิจดิจิทัล เขารวมโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคน 

     ท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

     สู New S-Curve ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ๕.๗ แนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือแจงแนวทางการกํากับ

มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดแจงรายชื่อหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาติดตอกัน ๒ ป และรายชื่อหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหายเลข ๕.๗.๑  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๖ 

ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล ดํารงตําแหนง  

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุภาวดี ยาดี ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุธีรา ทิพยวิวัฒนพจนา ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ กันยายน  

    ๒๕๖๐   

  ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุเทพ ทองคํา ดํารงตําแหนง  

   ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กันยายน  

    ๒๕๖๐   

  ๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอรทัย เลาอลงกรณ ดํารงตําแหนง  

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

  ๖. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอนันต อุปสอด ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๕ มกราคม 

    ๒๕๖๑ 

  ๗. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล 

    อาจารยสุภาวดี ยาดี อาจารยสุธีรา ทิพยวิวัฒนพจนา อาจารยสุเทพ  

    ทองคํา และอาจารยอนันต อุปสอด และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  

   นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 



๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๖.๒ แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือเปน

กรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหแกสถาบันอุดมศึกษายึดถือเปนแนวปฏิบัติในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาเอก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหายเลข ๖.๒.๑  

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  ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
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