
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจหรือติดราชการ) 

๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๓. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ  บัวกนก อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร 

๓. อาจารยอัคจร แมะบาน อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔. อาจารยเกียรติสุดา โสดามรรค อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕. อาจารยสมฤทธิ์ จันขัน อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๖. อาจารยรพี ศรีจงใจ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗. อาจารยเจษฎา ทองสุข อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙. อาจารยธนพร หมูคํา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยนิตยา มูลปนใจ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. อาจารยสิริญญา สุขสวัสดิ์ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๒. อาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๓. อาจารยณัฐพงษ วงษอําไพ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๔. อาจารยอนุกิจ เสารแกว อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๑๕. อาจารยพงษพร พันธเพ็ง อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๑๖. อาจารยปกรณ สันตกิจ อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร   

๑๗. อาจารยณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๓ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก Characteristics 

of a World-Class University Alignment of Key Factors 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย

ชั้นนําของโลก Characteristics of a World-Class University Alignment of Key Factors รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๑.๒ การจัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ ใหสอดรับกับ Thailand ๔.๐  

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได

แจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ใหสอดรับกับ Thailand ๔.๐ ระหวางวันท่ี ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัด

เชียงราย โดยจะมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางนั้น 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๑ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

   ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจาก 

สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ซ่ึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๑ ราย ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป นั้น เพ่ือให

เปนไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเสนอให

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คนหนึ่ งเปนอุปนายก 

สภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร 

เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกรเปนอุปนายก 

    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๕.๒ การแตงตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยสืบเนื่องจาก

สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ทําใหการดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการหมดวาระ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๕ 

ลงดวย ดังนั้น เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน เพ่ือดํารงตําแหนงประธาน

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร 

เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร เปนประธาน 

   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 ๕.๓ การแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบเนื่องจากสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/

สํานัก คนใหมแทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณบดี และผูอํานวยการวางลง และเพ่ือให

องคประกอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการในองคประกอบของคณบดีและผูอํานวยการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดดําเนินการเลือกกันเองเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  

   (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

  ๑. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล เปนกรรมการ 

   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๖ 

  ๔. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ เปนกรรมการ 

   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ๕.๔ การแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบเนื่องจากท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการ

สถาบัน/สํานัก คนใหมแทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการพัฒนาบุคลากรใน

องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  คณบดีและผู อํานวยการวางลง เพ่ือให

องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการในองคประกอบคณบดีและผูอํานวยการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

แตงต้ังกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดดําเนินการเลือกกันเองเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกศาสตราจารยสุเทพ สวนใต และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปน

กรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ 

    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

   ๔. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ เปนกรรมการ 

    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   ๕. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 

   ๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย 

   ๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปนกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๕.๕ การแตงตั้งกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบเนื่องจากท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ เรื่อง แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาคนใหมแทนคนเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนและบริหารกองทุนวิจัยใน

องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและผูอํานวยการวางลง เพ่ือใหองคประกอบของ

คณะกรรมการกองทุนและบริหารกองทุนวิจัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน

และการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการในองคกอบ

ของผู อํานวยการเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดดําเนินการเลือกกันเองเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกศาสตราจารยสุเทพ สวนใต และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปน

กรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัยในองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

   ๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปนกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

   ๓. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนกรรมการและเลขานุการ 

   ๔. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ 

    รับผิดชอบดานวิจัย 
  

 ๕.๖ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนใหมแทนคนเดิม

ท่ีหมดวาระ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในองคประกอบของ

คณบดี และรองคณบดีวางลง เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจํา

คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๘ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนประธานกรรมการ 

   ๒. อาจารยณิชา  นภาพร   จงกะสิกิจ เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยสกลวรรณ หานจิตสุวรรณ เปนกรรมการ 

    รองคณบดี 
 

 ๕.๗ การแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากท่ี

สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีคนใหมแทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการ

กองทุนพัฒนานักศึกษาในองคประกอบของคณบดีวางลง เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการกองทุน

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึง

กรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนา

นักศึกษา (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา แทนตําแหนง 

    ท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๓. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 ๕.๘ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงต้ังคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก คนใหม

แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารใน



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๙ 

องคประกอบของคณบดีและผูอํานวยการวางลง เพ่ือใหองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยเปนไปตาม

มาตรา ๑๖(๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามความขอ ๔ ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง 

    บริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 

     สังคมศาสตร 

 ๒. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ 

     วัฒนธรรม 

 ๕.๙ การแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/

สํานัก คนใหม แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยในองคประกอบของคณบดีและผูอํานวยการวางลง เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการ

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาว

เรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังกรรมการและผูชวยเลขานุการกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการกองทุนสวัสดิการ 

    พนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูล เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๒. อาจารยปริตต สายสี เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 

 ๔. หัวหนางานคลัง  เปนผูชวยเลขานุการ 

   



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

 

 ๕.๑๐ การแตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจาก 

ท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล เปนผูทําหนาท่ีแทนผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขณะนี้การดํารงตําแหนงดังกลาวไดหมดวาระลง ตั้งแตวันท่ี ๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงทําใหตําแหนงดังกลาววางลง ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ

แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เด่ียววิไล เปนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เดี่ยววิไล  

    เปนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 

 ๕.๑๑ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ  

บัวกนก และผูชวยศาสตราจารยกนิษฐกานต ปนแกว อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนระหวางการทําวิทยานิพนธกับการออก

ฝกงานของนักศึกษาใหสอดคลองกัน 

   ๒. ในแผนการจัดการเรียนการสอนควรมีรายวิชาวิชาชีพครูดวย 

   ๓. ปรับหนวยกิตของรายวิชาใหสอดคลองกัน 

   ๔. พัฒนาอาจารยใหมีผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

   ๕. ปรับแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับจํานวนอาจารย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

    หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

 ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยอัคจร แมะบาน อาจารยเกียรติสุดา  

โสดามรรค อาจารยสมฤทธิ์ จันขัน และอาจารยรพี ศรีจงใจ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยฺอัคจร แมะบาน และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรนิติศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหมีการพัฒนาใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มีตําแหนงทางวิชาการ 

   ๒. ในการจัดการเรียนการสอนควรเชิญทนายความมาเปนอาจารยพิเศษ 

   ๓. ควรจัดใหนักศึกษาฝกงานในสํานักงานทนายความดวย 

   ๔. ขอใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 

เนติบัณฑิตยสภา ท่ีใหไวเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

 ๕.๑๓ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยเจษฎา ทองสุข และผูชวย-

ศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยเจษฎา ทองสุข และคณะ ไดเสนอรายละเอียดของหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑๒ 

 ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

สําหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยธนพร  

หมูคํา อาจารยนิตยา มูลปนใจ อาจารยสิริญญา สุขสวัสดิ์ อาจารยสุประวณี แสงอรุณเฉลิมสุข และอาจารย

ณัฐพงษ วงษอําไพ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยธนพร หมูคํา และคณะ ไดเสนอรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ใหอาจารยจัดทําผลงาน เอกสารตํารา หรือหนังสือเพ่ือเปนแหลงเรียนรูของ

นักศึกษา 

   ๒. ในการจัดการเรียนการสอนใหมีการใชภาษาไทยควบคูกับภาษาแมของนักศึกษา 

เพ่ือสรางฐานการเรียนรูภาษาไทยใหชัดเจนข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารสําหรับ 

    ชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

 ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยอนุกิจ เสารแกว อาจารยพงษพร 

พันธเพ็ง และอาจารยปกรณ สันตกิจ อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยอนุกิจ เสารแกว และคณะ นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ควรพัฒนารายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือใหสอดรับกับ Thailand ๔.๐ 

   ๒. ควรพัฒนาอาจารยใหมีผลงานวิจัยและตําแหนงทางวิชาการ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

 ๕.๑๖ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน

มหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และเอกชน  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ

เอกชนมหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และเอกชน ในการนี้  ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ  และผูชวย-

ศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ และคณะ ไดเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑-๕.๑๖.๒ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหนํากลับไปทบทวนและตรวจสอบ ดังนี ้

   ๑. ในการจัดการเรียนการสอนใหเนนคุณภาพ โดยเฉพาะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ท้ังเรื่องคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย 

   ๒. การพัฒนาหลักสูตรควรใหใชชื่อปริญญาท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูแลว โดยใหใสชื่อ

สาขาวิชาในเครื่องหมายนขลิขิต 

   ๓. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมควรจัดทําหลักสูตรในระดับปริญญาโทกอน 

มติสภามหาวิทยาลัย ไมเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน 

    มหาบัณฑิต และโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

    สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน โดยใหมีการทบทวนและตรวจสอบตาม 

    ขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 

 ๕.๑๗ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) ในสวนของบัณฑิตศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเพ่ิมตาม

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)  

    ในสวนของบัณฑิตศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเพ่ิมตามขอเสนอแนะของ 

    สภามหาวิทยาลัย ตามเสนอ  

 

 ๕.๑๘ กําหนดการและสถานท่ีในการประชุมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสอดรับกับนโยบาย Thailand  ๔.๐  

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดการ

และสถานท่ีในการประชุมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสอดรับกับนโยบาย 

Thailand ๔ .๐ ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนระหวางวัน ท่ี  ๑๙ -๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเวียงอินทร  

ริเวอรไซต รีสอรท จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกําหนดการและสถานท่ีในการประชุมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  

    ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสอดรับกับนโยบาย Thailand  ๔.๐ ตามเสนอ  

 

 ๕.๑๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  

๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑๙.๑-๕.๑๙.๒  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยชัยนันทธรณ ขาวงาม ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๗  

    มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๕  

    กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยชัยนันทธรณ ขาวงาม 

    และอาจารยรัชดาพร หวลอารมณ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน 

    นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๒๐ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยสืบเนื่องจาก 

สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑๕ 

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการ

สรรหาผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอย

แลว โดยมีผู ท่ีผานเกณฑรอยละสามสิบ จํานวน ๑ คน คือ ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ศรีสวการย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

  ท่ีประชุมไดกําหนดแนวทางการดําเนินการเลือกใหเปนไปตามความขอ ๑๓ และขอ ๑๔ 

ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได 

ใหผูเขารับการเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตรนําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๕ นาที โดยไมมีการซักถาม  

   ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย นําเสนอประวัติ ผลงาน และ

แผนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย นําเสนอประวัติ ผลงาน และแผนพัฒนาคณะ  

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล 

ท่ีสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย  

ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร และผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุมและมีสิทธิลงคะแนน 

ในวาระนี้มีจํานวน ๑๗ คน ซ่ึงผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๙ คะแนนข้ึนไป ผลการนับคะแนนปรากฏ 

ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ศรีสวการย  ไดคะแนน ๑๑ คะแนน  

  ๒. ไมประสงคลงคะแนน  ๖ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย เปนคณบดี 

    คณะวิทยาศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเวียงอินทร ริเวอรไซต  

รีสอรท จังหวัดเชียงราย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๐  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 

๑๖ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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