
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยเทวฤทธิ ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕.  นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยสุเทพ ทองคํา อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. อาจารยอัจฉรา เมฆสุวรรณ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพอใจ สิงหเนตร อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๔. อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยท่ี เก่ียวของกับการพิจารณาแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐  



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๓ 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวาง

ประกาศฉบับเกาและฉบับใหม และใหมีการประชุมเพ่ือชี้แจงและใหความรูในเรื่องดังกลาวแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ พิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาคเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จังหวัดลําปางไดใชสถานท่ีของมหาวิทยาลัยเพ่ือ 

จัดพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาคเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๑.๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําป ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 

จังหวัดเชียงใหม โดยมีบัณฑิตท่ีเขารวมพิธีดังกลาว จํานวน ๑,๖๑๘ คน แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 

๑,๖๐๑ คน ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒ คน และระดับปริญญาเอก จํานวน ๕ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๑.๔ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอาจไดรับเลือกเปนสถานท่ี

จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในสวนของภาคเหนือ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐  

เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและปรับลดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจากจํานวน ๕ คน เหลือจํานวน ๒ คน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหอาจารยประจําหลักสูตรท่ีได

ดําเนินการปดหลักสูตรไปแลวรวมกันพัฒนาหลักสูตรใหมๆ เพ่ือทดแทนหลักสูตรเดิมท่ีปด โดยอาจพัฒนา

หลักสูตรรวมกันระหวางสาขาวิชาท่ีมีเนื้อหารายวิชาคลายคลึงหรือสอดคลองกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

    อิเล็กทรอนิกส ตามเสนอ 
 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอเปลี่ยนแปลงจากศาสตราจารยจําเนียร นันทดิลก 

เปนอาจารยคมคาย ไพฑูรย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    คณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปลีย่นแปลงจากอาจารยจิตรา ลาวัลยชัยกุล เปน

อาจารยกัญญารัตน ไชยสงคราม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    เศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยปริยนุช 

ปญญา เปนอาจารยปยะ วัตถพาณิชย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม 

ลางคุลเสน เปนอาจารยพรนภา บุญนํามา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๖ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

   ๑. เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาการออกแบบการจัดวางและการสรางบรรยากาศภายใน

รานคา จากรหัส ๓๖๔๒๒๐๑ เปนรหัส ๓๖๔๒๒๐๕ 

   ๒. เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกแบบมีหนารานและไมมีหนาราน จาก

รหัส ๓๖๔๒๒๐๒ เปนรหัส ๓๖๔๒๒๐๖ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรหัสวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    การจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับใหเปนแผน 

การศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีไมประสงคเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาเพียง

แผนการศึกษาเดียว คือ แผน ก แบบ ก ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร- 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐  

    ตามเสนอ 
 

 ๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ในระยะตอไปควรปรับรายวิชาจากการฝกประสบการณเปนรายวิชาสหกิจศึกษา 

   ๒. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะดานควรระบุความรับผิดชอบหลักทุกรายวิชา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๗ 

 

 

 ๕.๙ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 

การรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

    ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ยอหนาท่ี ๑ ให เพ่ิมขอความเก่ียวกับความพรอมของสถานท่ี อุปกรณ  และ

ทรัพยากรท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู 

   ๒. ใหเพ่ิมคํานิยามคําวา “คนพิการ” โดยใหความหมายชัดเจนและครอบคลุม 

   ๓. ใหปรับขอความ จาก “การสอบคัดเลือก” เปน “การสอบ/คัดเลือก” 

   ๔. ขอ ๔.๕.๒(๒) ใหตัดขอความ “ไมมีการแยกความพิการ” ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

    และเง่ือนไขการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๐ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๔ 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๔ ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๘ 

๖.๒ การทบทวนเกณฑภาระงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ไดเสนอใหท่ีประชุมทบทวนเกณฑภาระงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมเพ่ือใหสอดคลองกับ

งบประมาณดานการวิจัยและประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 อาจารย เทวฤทธิ์  วิญญา ประธานสภาคณาจารยและข าราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้สภาคณาจารยและขาราชการไดแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณารวบรวมขอคิดเห็นและขอมูลเก่ียวกับการปรับเกณฑภาระงานของบุคลากร 

สายวิชาการ และคณะกรรมการฯ อยูระหวางดําเนินการรวบรวมเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ 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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