
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๙  มิถุนายน  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. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. อาจารยปยะรัตน ทองธาน ี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๖. อาจารยเกศนีย อ่ินอาย รองคณบดีคณะครศุาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยวัลลภ สงิหราช อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. อาจารยศิรญา จนาศักดิ์ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๓. อาจารยพิชญา เพ่ิมไทย อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๔. อาจารยกรรณิการ สายเทพ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๕. อาจารยนลินทิพย กองคํา อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดตัง้กระทรวงใหม 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุวิทย  

เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และศาสตราจารยคลินิกนายแพทยอุดม คชินทร 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดประชุมรวมกับท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) และ

ผูบริหารสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) กรณีการจัดต้ังกระทรวงใหมท่ีเกิดจากการควบรวม

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

สกว. และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพ่ือสรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็น  

ซ่ึงกระทรวงใหมท่ีจัดตั้งข้ึนจะใชชื่อ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรและนวัตกรรม” โดยไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทํารางพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของตอไป 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดให

ขอมูลเพ่ิมเติมวา ทปอ. เห็นดวยกับการจัดตั้งกระทรวงใหมแตขอใหยึดกระทวงอุดมศึกษาเปนหลักและ 

การบริหารงานบุคคลใหเปนการบริหารจัดการภายในของแตละมหาวิทยาลัย และสําหรับท่ีประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทํากฎหมายท่ีเก่ียวของ 

โดยเนนความคลองตัวในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและสามารถปฏิบัติภารกิจได 

อยางมีประสิทธิภาพ    

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ รายงานจํานวนนักศึกษาภาคปกติท่ีรายงานตัว ปการศึกษา ๒๕๖๑ เรียบรอยแลว  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มีมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาภาคปกติท่ีรายงานตัว ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรียบรอยแลว จํานวน ๑,๓๒๖ คน โดยมหาวิทยาลัยจะเปดรับสมัครไปจนถึงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ท่ีประชุมไดขอใหมหาวิทยาลัยศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง

และใหมีการเตรียมแผนการรับนักศึกษารูปแบบใหมเพ่ือใหไดจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๒ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุป 

ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมินความรู

ความสามารถของผูขอรับ พ.ต.ก. 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมินความรู

ความสามารถของผูขอรับ พ.ต.ก. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. เห็นชอบเสนอนายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน

ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมินความรูความสามารถของผูขอรับ 

พ.ต.ก.  

   ๒. ใหปรับแกไขตําแหนงของกรรมการในลําดับท่ี ๓ จาก “อาจารยประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” เปน “ผูทรงคุณวุฒิในสถาบันฯ ซ่ึงเปนคณาจารยประจําฯ ท่ีสอนทางดาน

กฎหมาย” 

   ๓. ใหปรับแกไขตําแหนงของกรรมการในลําดับท่ี ๕ จาก “ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ

สํานักกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” เปน “ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายจากบัญชีรายชื่อ

ตามประกาศ ของ ก.พ.อ.” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน 

    ความรูความสามารถของผูขอรับ พ.ต.ก. ประกอบดวย 

 ๑. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนประธานกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

  รองอธิการบด ี

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิในสถาบันฯ ซ่ึงเปนคณาจารยประจําฯ ท่ีสอนทางดานกฎหมาย 

 ๔. นายปรีชา ไชยโย เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ๕. นายสุทน เฉื่อยพุก เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายจากบัญชีรายช่ือตามประกาศ ของ ก.พ.อ.  

 ๖. นางพรรณวิภา บุญมา เปนเลขานุการ 

  หัวหนางานการเจาหนาท่ี 

 ๗. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย เปนผูชวยเลขานุการ 

  บุคลากรปฏิบัติการ 

 ๘. นางสาวชลธิรา ประเสริฐ เปนผูชวยเลขานุการ 

  บุคลากรปฏิบัติการ 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  

    ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธน ู เปนประธานกรรมการ  

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย เปนกรรมการ  

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ  

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๙. อาจารยเสาวรีย บุญสา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา เหลมตระกูล เปนกรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
  

 ๕.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนประธานกรรมการ 

  คณบดี 

 ๒. อาจารยนุสรา แสงอราม เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๓. อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๔. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิริสุคันธา เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. รองศาสตราจารยกรไชย พรลภัสรชกร เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายประพัฒนศร รุงเรือง เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายชูฤทธิ์ อันนารา เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนเลขานุการ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๕.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนประธานกรรมการ 

  คณบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๓. อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๔. อาจารยรัตนภัทร มะโนชัย เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. อาจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจาํ 

 ๖. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. รองศาสตราจารยพรชัย เหลืองอาภาพงศ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายบริบูรณ บุญยูฮง เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายมานพ พีรพัฒนาพงศ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนเลขานุการ 
 

 ๕.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหายเลข ๕.๕.๑  

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังนี้ 

  ๑. แกไขชื่อ-สกุล ของกรรมการในลําดับท่ี ๒ จาก “อาจารยณิชา นภาพร” เปน 

“อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ” 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

  ๒. แกไขชื่อของกรรมการในลําดับท่ี ๗ จาก ผูชวยศาสตราจารยศิวัฒน” เปน “ผูชวย

ศาสตราจารยศิวัตน” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนประธานกรรมการ 

  คณบดี 

 ๒. อาจารยณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยศิวัตม กมลคุณานนท เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายอนุรักษ นภาวรรณ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายกิตติศักดิ์ สินวนาทรัพย เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนเลขานุการ 
 

 ๕.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย เปนประธานกรรมการ 

  คณบดี 

 ๒. อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๙ 

 ๓. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๔. รองศาสตราจารยสุรกานต พยัคฆบุตร เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยรัชนี คะระวาด เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. อาจารยศิวัช ตั้งประเสริฐ เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. ศาสตราจารยจําเนียร นันทดิลก เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นางปทมา กฤษณรักษ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา ชะอุมผล เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนเลขานุการ 
 

 ๕.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนประธานกรรมการ 

  คณบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๓. อาจารยเกศนีย อ่ินอาย เปนกรรมการ 

  รองคณบดี 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. อาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. อาจารยณัฏฐ รัตนศิริณิชกุล เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๐ 

 ๗. รองศาสตราจารยสมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. รองศาสตราจารยสมบัติ นพรัก เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายบรรพ ใสแจม เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร เปนเลขานุการ 
 

 ๕.๘ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ เปนประธานกรรมการ 

  ผูอํานวยการ 

 ๒. อาจารยจิระประภา คําราช เปนกรรมการ 

  รองผูอํานวยการ 

 ๓. อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ เปนกรรมการ 

  รองผูอํานวยการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. อาจารยอรทัย เลาอลงกรณ เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. อาจารยนุสรา แสงอราม เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยสงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. รองศาสตราจารยรัฐสิทธิ์ สุขะหุต เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายวิชัย ประทีปทิพย เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๑ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ เปนเลขานุการ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๕.๙ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 

 ๑. อาจารยปริตต สายสี เปนประธานกรรมการ 

  ผูอํานวยการ 

 ๒. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 

  รองผูอํานวยการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย  เปนกรรมการ 

  รองผูอํานวยการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. อาจารยฐิติมา โรจนไพฑูรย เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. นายประดิษฐ สรรพชาง เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายบพิตร วิทยาวิโรจน เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะ เปนเลขานุการ 

  และวัฒนธรรม 
 

 ๕.๑๐ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

 ๑. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ เปนประธานกรรมการ 

  ผูอํานวยการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง เปนกรรมการ 

  รองผูอํานวยการ 

 ๓. อาจารยณรงค คชภักดี เปนกรรมการ 

  รองผูอํานวยการ 

 ๔. รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๕. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๖. รองศาสตราจารยปองปรารถน สุนทรเภสัช เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจํา 

 ๗. รองศาสตราจารยอาวรณ โอภาสพัฒนกิจ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายธํารง วงศทวีสุขเจริญ เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย เปนกรรมการ 

  ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนเลขานุการ 
 

 ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ตามขอส ังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง

หลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม-

ศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  

 

 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๓ 

 ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยพรชัย เอ่ียมสาย เปน

อาจารยอดิศร ถมยา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   เทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต 

ปนแกว เปนอาจารยกิตติยา ปลอดแกว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยวิไลลักษณ  

จั่นวงษ และอาจารยปริตต สายสี เปน อาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป และอาจารยปริญญาภาษ สีทอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

   หลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบการแกไขช่ือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแกไขจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๔ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขช่ือหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ

ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. เพ่ิมหรือพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมี

ผลงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   ๒. ปรับหลักสูตรใหมีการเรียนรูแบบบูรณาการการทํางาน โดยทําความรวมมือกับ

สถานประกอบการ และเชิญผูมีประสบการณในสถานประกอบการมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

   ๓. ปรับแกไขชื่อรายวิชาใหชัดเจน 

   ๔. ปรับแกหนวยกิตในรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกันใหชัดเจนและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ 

    ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ๒. มอบอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

    โลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม   
 

 ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือ

จัดซ้ือสลากออมสินพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  

   จํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีสิบลานบาท) เพ่ือจัดซ้ือสลากออมสินพิเศษ  
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



 ๑๕ 

 ๕.๑๘ แผนกลยุทธการพัฒนางานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๔  ป  

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนกลยุทธการพัฒนางานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๔ ป  

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขคาเปาหมายในประเด็นกลยุทธท่ี ๑ 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ 

   ๑. เปาประสงคท่ี ๑๔ จํานวนนักศึกษาคงอยู ใหปรับคาเปาหมายเปนจํานวนรอยละ 

   ๒. ปรับเพ่ิมคาเปาหมายเปาประสงคท่ี ๒๐ รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยและมีวิทยฐานะสูงข้ึนและเปาประสงคท่ี ๒๑ ผลงานวิจัยเฉพาะสาขา

วิชาชีพครูท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติหรือนําไปใชประโยชนตอการผลิตและ

พัฒนาครู  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนางานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๔ ป  

   พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยปวีณา งามประภาสม ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๕ เมษายน  

    ๒๕๖๑ 

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

  ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยปวีณา งามประภาสม และ 

    อาจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  

    นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 



๑๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๖.๒ รายงานการสืบหาขอเท็จจริง 

 ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงกรณีการมิไดนําแบบรูปเสาเข็มเจาะไปบันทึกแนบทายสัญญาจาง

และกรณีการมิไดนําเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแบบรูปแบบรายการการปรับภูมิทัศน (ผังบริเวณ

กอสราง) ไปบันทึกแนบทายสัญญาจางเลขท่ี มรลป.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ (อาคารชุด 

ท่ีพักอาศัยบุคลากร) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานการสืบหาขอเท็จจริงกรณีการมิไดนําแบบรูปเสาเข็มเจาะไป 

บันทึกแนบทายสัญญาจางและกรณีการมิไดนําเอกสารหลักฐาน 

การเปล่ียนแปลงแบบรูปแบบรายการการปรับภูมิทัศน (ผังบริเวณกอสราง)  

ไปบันทึกแนบทายสัญญาจางเลขท่ี มรลป.๒๕/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๕๘ ตามเสนอ 

๒. มอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือกําชับเจาหนาท่ีพัสดุใหดําเนินการดานพัสดุให 

 เปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุและตามสัญญาจาง 

๓. มอบนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประสานผูรับจางเพ่ือตกลงทําความเขาใจ 

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  ๖/๒๕๖๑  วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
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