
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบตัิหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๓. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

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. อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

๖. อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

๗. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร  สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยฐิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี 
 

 

ผูนําเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

    ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณอนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๓. นางประภาพร คณิตปญญาเจริญ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

    และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยศิวัช ตั้งประเสริฐ อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๒. อาจารยวิภานุช ใบศล อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสําเริง นราแกว อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๔. อาจารยประเสรฐิ ยังปากน้ํา อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๕. อาจารยอารยา อริยา อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๖. อาจารยชิดชนก วงศเครือ อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๘. อาจารยณรงค เครือกันทา อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๙. ผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ พรมมาบุญ อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๐. อาจารยสมพร ติ๊บขัด อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประธานแจงให ท่ีประชุมทราบวาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร บดินทร- 

เทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว เม่ือวันท่ี 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ การประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาระหวางวันท่ี ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนเจาภาพจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดและแนวทางการเปลี่ยน

สถานะมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๖ 

เมษายน  ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

 

 

 

 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๖ 

เมษายน ๒๕๖๒ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูชี้แจง 

  รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงจัดทําแผน 

ปฏิบัติการและแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เพ่ิมเติม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เพ่ิมเติม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๒,๐๓๕,๒๐๐ บาท  

(สองลานสามหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

    (เพ่ิมเติม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยอิศรากร พัลวัลย เปนอาจารย

พงษวิกรานต มหิทธพงศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหอาจารยประจะหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพัฒนางานดานวิชาการใหมากข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยศิวัช ตั้งประเสริฐ อาจารยวิภานุช 

ใบศล และผูชวยศาสตราจารยสําเริง นราแกว อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยศิวัช ตั้งประเสริฐ และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหคํานึงถึงคุณสมบัติและจํานวนของผูท่ีจะเขามาเรียนวาเหมาะสมและเพียงพอ

หรือไม โดยใหเนนศักยภาพของการจัดการเรียนการสอน 

   ๒. จํานวนอาจารยท่ีปรึกษา และผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ และใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

 ๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐ-

ศาสตรธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

และภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยประเสริฐ ยังปากน้ํา 

อาจารยอารยา อริยา และอาจารยชิดชนก วงศเครือ อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปน 

ผูนําเสนอ 

   อาจารยประเสริฐ ยังปากน้ํา และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีผลงานทาง

วิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   ๒. ใหชี้แจงเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเปน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและภาครัฐ  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

    ท่ีประชุม  

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ ์ 

อยูม่ัน อาจารยณรงค เครือกันทา ผูชวยศาสตราจารยปฐมพงศ พรมมาบุญ และอาจารยสมพร ติ๊บขัด 

อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยพงษศักด์ิ อยู ม่ัน และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหมีการจัดทําระเบียบวาดวยการสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 

   ๒. สรางความรวมมือกับสถานประกอบการใหมากข้ึน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง)  

    หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ 

    ท่ีประชุม 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนง ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปน 

ผูนําเสนอ  

   นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาให

ความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง

ท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนง ท่ีปรับปรุงใหม ในตําแหนงประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ท้ังหมดจํานวน ๕๙ ตําแหนง สําหรับการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงิน

ประจําตําแหนง ท่ีปรับปรุงใหม ในตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะขอใหมหาวิทยาลัย

เรงดําเนินการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจําตําแหนง 

    ท่ีปรับปรุงใหม ในตําแหนงประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    จํานวน ๕๙ ตําแหนง ตามเสนอ  

 ๕.๘ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๘.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับงบลงทุนงานกอสราง

อาคารเรียนคณะครุศาสตรและมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในสวนท่ีเปนงบผูกพันปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือขอรับการจัดสรรงบกลางจากสํานักงบประมาณโดยผาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๙ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๗ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน ๒  คน 

  ระดับบัณฑิตศึกษา 

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวน ๑๕๕  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-หมายเลข ๕.๙.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๗ คน ตามเสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมดอยฝรั่ง ๕ รานครัวดอยฝรั่ง

คอฟฟแอนดเรสเตอรองท จังหวัดลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันจันทรท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



๙ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย)  (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ  สิทธสิรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๖/๒๕๖๒  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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