
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๔. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๙. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๐. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการได เชิญผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู ท่ี เก่ียวของรวม

ประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการจัดทํา

รางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือกาวสูยุคประเทศไทย ๔.๐  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงใหท่ีประชุมทราบวาระหวางวันท่ี ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

และการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือกาวสูยุคประเทศไทย ๔.๐ โดยไดเชิญวิทยากรบรรยายในหัวขอตางๆ 

ประกอบดวย 

  ๑. นายวิริยะ  ฤาชัยพาณิชย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๓ 

  ๒. ศาสตราจารยกองกิติ  พูลสวัสดิ์ 

  ๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร 

  ๔. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร 

  ๖. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๓ การรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

แจงใหท่ีประชุมทราบถึงการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ซ่ึงขณะนี้มีนักศึกษามารายงานตัวแลว 

จํานวน ๑,๗๕๕ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

นั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๖  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจาก

ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรคนใหมแทนคนเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารง

ตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในองคประกอบของคณบดี และรองคณบดีวางลง เพ่ือให

องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือให

ไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจํา

คณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร    เปนประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารยเยาวเรศ ชูศิริ เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 

   ๓. อาจารยชัยวุฒิ โกเมศ เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

โดยสืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรในองคประกอบของคณาจารยประจํา ไดขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว ดังนั้น เพ่ือให

องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

แตงตั้งอาจารยบัณศิกาญจ ตั้ งภากรณ  เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ เปนกรรมการประจํา 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 

 ๕.๓ การแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการตัวแทนผูบริหารและคณาจารยประจําคณะครุศาสตร  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการตัวแทนผูบริหารและคณาจารยประจําคณะ 

ครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล ไดขอลาออกจาก

ตําแหนงกรรมการสภาวิชาการตัวแทนผูบริหารและคณาจารยประจําคณะครุศาสตรเนื่องจากไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ และกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ จึงทําให

ตําแหนงกรรมการสภาวิชาการตัวแทนผูบริหารและคณาจารยประจําคณะครุศาสตรวางลง ในการนี้ เพ่ือให

องคประกอบของกรรมการสภาวิชาการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอแตงตั้งอาจารย

ปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการสภาวิชาการตัวแทนผูบริหารและคณาจารยประจําคณะครุศาสตร 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการสภาวิชาการ 

    ตัวแทนผูบริหารและคณาจารยประจําคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ไปลงทุนซ้ือสลากออมสิน 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไปลงทุนซ้ือสลากออมสิน โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ 

และอนุ มัติ ให ใช งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง จํ านวน  

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) เพ่ือลงทุนซ้ือสลากออมสิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการนําดอกผลของเงินกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไปใชขอใหคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชนและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

    เพ่ือลงทุนซ้ือสลากออมสิน เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

    (สิบลานบาทถวน) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม   

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๖ 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยสรัญญา บัลลังก เปนผูชวยศาสตราจารยภัทรธิดา  

วัฒนาพรรณกิตติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    การจัดการ ตามเสนอ 

 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ เปนอาจารยพรนภา 

บุญนํามา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    การตลาด ตามเสนอ 

 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงโครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก๒ (แผนการเรียน

ท่ี ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก๒  

(แผนการเรียนท่ี ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สําหรับนักศึกษาท่ีไมมี

ความประสงคเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาหรือกรณีท่ีมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูอยูแลว ไมจําเปนตองเรียนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน ๗ หนวยกิต รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงโครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก๒ (แผนการเรียนท่ี  

    ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามเสนอ 

 

 ๕.๘ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับปริญญาโท จํานวน ๙ คน ดังนี้ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

  ระดับปริญญาโท 

    สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๑  คน 

    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จํานวน ๘  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๙ จํานวน ๙ คน ตามเสนอ 

 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( เพ่ิ มเติม) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาให 

ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๕๙๗,๖๘๐ บาท (หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๐ กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาให 

ความเห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแยกเปน 

เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน ๕๙๙,๖๑๐,๕๐๐ บาท และเงินรายได จํานวน ๑๒๕,๐๙๗,๘๐๐ บาท รวมเปน

งบประมาณท้ังสิ้น ๗๒๔,๒๔๙,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ปรับแกลําดับเลขในหนาท่ี ๘ ใหถูกตอง 

   ๒. ขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหรือจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนการเพ่ิมรายไดใหแก

มหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมี 

    การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๘ 

 ๕.๑๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ... 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ขอ ๙ วรรคสอง บรรทัดท่ี ๓ ใหแกไขขอความจาก “...เพ่ือนําเสนอสภาวิชาการ

รับทราบ...” เปน “...เพ่ือนําเสนอสภาวิชาการใหความเห็น...” 

   ๒. ใหเพ่ิมคําวา “ให” หนาวรรคสองของขอ ๑๐  

   ๓. ขอ ๑๑ ใหตัดตําวา “เปน” ออก จํานวน ๕ แหง 

   ๔. ขอ ๑๑(๓) ใหแกไขขอความจาก “คณบดีหรือผูแทนคณบดี” เปน “คณบดี 

ทุกคณะ” 

   ๕. ขอ ๑๒ ใหตัดขอความ “โดยการพิจารณาลับ” ออก 

   ๖. ขอ ๑๓ ใหแกไขขอความจาก “...ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนระยะเวลา ๔๕ วัน

...” เปน “...ใหดําเนินการโดยลับทุกข้ันตอนและใหแลวเสร็จกอนระยะเวลา ๔๕ วนั...” 

   ๗. ขอ ๑๓ ใหเพ่ิมวรรคสองดวยขอความ “กรณีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตามขอ ๑๐ ใหยกเวนการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการใหปริญญา 

    กิตติมศักดิ์ พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๑๒ ผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาให 

ความเห็นชอบผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๙ 

๕.๑๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกคาใช

บริการโทรศัพท (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิก

คาใชบริการโทรศัพท (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและอัตรา 

การเบิกคาใชบริการโทรศัพท (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ตามเสนอ 

๕.๑๔ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร โดยสืบเนื่องจาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารไดหมดวาระลงตั้งแตวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ในการนี้ เพ่ือใหองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรา ๑๖(๓) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามความขอ ๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 

ระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 

๔. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง 

ตําแหนงบริหาร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและ 

พัฒนาระบบกายภาพ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

๔. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ 

วัฒนธรรม

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ 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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