
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๙  ธันวาคม  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.  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 กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  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. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี   

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

๒. อาจารยดวงพร อุนจิตต อาจารยสังกัดคณะครุศาสตร  
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ กรอบแนวคิด เรื่อง แผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

เศรษฐกิจ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกรอบแนวคิด เรื่อง แผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย ของ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๓ 

 ๑.๒ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ “เขลางคนครเกมส” ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๑.๓ การจัดงานเกษตรราชภัฏ ครั้งท่ี ๖ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีกําหนดจัดงานเกษตร

ราชภัฏ ครั้งท่ี ๖ ระหวางวันท่ี ๕-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๑.๔ การประชุมเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะการขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ

การพัฒนาทองถิ่น 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏได เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ัวประเทศเขารวมประชุมเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี ศาสตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมประชุมดวย  

  ในการนี้ รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

องคมนตรี จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๙ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๔ 

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐  

เม่ือวัน ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมต ิ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากอาจารยเกษริน วะนะวิเชียร กรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ประเภทคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารยประนอม วงศหม่ืนรัตน 

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทคณาจารยประจําคณะครุศาสตร ไดเกษียณอายุราชการ 

ดังนั้น เพ่ือใหองคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย 

ไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว ประกอบดวย อาจารยนิศากร สุวรรณ เปน

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

(แทนตําแหนงท่ีวาง) และอาจารยเกษตร วงศอุปราช เปนซ่ึงไดตัวแทนคณะครุศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๕ 

 ๔.๓ การแตงตั้งผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ดํารงตําแหนงผูชวย

อธิการบดีดานอาคารสถานท่ี โดยกําหนดใหมีหนาท่ีสั่งการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการออกแบบเขียน

แบบ จัดทํารูปแบบและรายงานประกอบแบบ การกอสราง รื้อถอน ตอเติมอาคาร การกําหนดราคากลาง

รวมท้ังกํากับดูแลสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ความสะอาดภูมิทัศน สิ่งแวดลอมและระบบ

สาธารณูปโภค การซอมบํารุงและการปรับปรุงอาคาร ตลอดจนการดูแลบริเวณของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๔ ผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

(พ.ต.ก.) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี 

๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน  เปนผูผาน

การคัดเลือกใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑ วันอาทิตยท่ี  ๑๔ มกราคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๗ กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๐ มีนาคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๒๑ เมษายน   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๒ พฤษภาคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๙ มิถุนายน   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๑ สิงหาคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๘ กันยายน   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑ วันอาทิตยท่ี ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๑๐  พฤศจกิายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๖ 

  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๑ วันเสารท่ี ๘ ธันวาคม   ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเสนอ 
 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงรูปแบบรายงานทางการเงินของกองทุนหนวยงานตางๆ  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานทางการเงินของกองทุน

หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดยสืบเนื่องจาก

เจาหนาท่ีตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปางไดมีขอทักทวง 

การจัดทํางบการเงินของกองทุนหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือใหเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เห็นควรใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการจัดทํารายงานทางการเงินของกองทุน

หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานทางการเงิน

ของกองทุนหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปล่ียนแปลงรูปแบบรายงานทางการเงินของกองทุนหนวยงานตางๆ   

    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเลิก

ระเบียบกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเลิก

ระเบียบกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาโดยมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วาดวยกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗ สําหรับการรายงานผล

การดําเนินงานของกองทุนมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมทําบันทึกขอขยายเวลาใน

การจัดตั้งกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรมออกไปกอน   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๗ 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(เพ่ิมเติม) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ในสวนของสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๒ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตวาในการขอความเห็นชอบและอนุ มัติ

แผนปฏิบัติราชการเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยควรเสนอขอมูลและรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบและอนุมัติไปแลวประกอบการพิจารณาดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

    (เพ่ิมเติม) ตามเสนอ 

 

 ๕.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ประกอบดวย 

 ๑. นายมาลีราช ปาเต็ล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายมงคล สุกใส กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายนิทัศน เยาวสกุลมาศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายประพัฒนศร รุงเรือง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายอนุรกัษ นภาวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายจักรพงษ กลิ่นวงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายประสทิธิ ์ หรรษหิรัญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐.  นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการโดยตําแหนง 

 ๑๑.  นายกองคการบริหารนักศึกษา กรรมการโดยตําแหนง 

 ๑๒.  ประธานสภานักศึกษา กรรมการโดยตําแหนง 

 ๑๓.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เลขานุการ 

  และสภามหาวิทยาลัย 

 ๑๔.  นายบรรจง สมศรี ผูชวยเลขานุการ 

  ๑๕.  นางสาวธิดารัตน ไชยยาสืบ ผูชวยเลขานุการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    ประกอบดวย 

 ๑. นายมาลีราช ปาเต็ล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. นายมงคล สุกใส กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๔. นายนิทัศน เยาวสกุลมาศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๕. นายประพัฒนศร รุงเรือง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๖. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๗. นายอนุรักษ นภาวรรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๘. นายจักรพงษ กล่ินวงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๙. นายประสิทธิ์ หรรษหิรัญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๑๐.  นายกสมาคมศิษยเกา กรรมการโดยตําแหนง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๑๑.  นายกองคการบริหารนักศึกษา กรรมการโดยตําแหนง 

 ๑๒.  ประธานสภานักศึกษา กรรมการโดยตําแหนง 

 ๑๓.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เลขานุการ 

  และสภามหาวิทยาลัย 

 ๑๔.  นายบรรจง สมศรี ผูชวยเลขานุการ 

  ๑๕.  นางสาวธิดารัตน ไชยยาสืบ ผูชวยเลขานุการ 

 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตร หมวดท่ี ๓ 

ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลักสูตร หมวดท่ี ๓ ระบบ 

การจัดการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตร หมวดท่ี ๓ ระบบการจัด 

    การศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๙ 

 ๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ

ธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และธุรกิจ

อาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก อาจารย

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยณัฐฌา เหลากุลดิลก ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ภาคผนวก ง ใหแก ไขคําจาก “อาจารยประจําหลักสูตร” เปน  “อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร” 

   ๒. เพ่ิมรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนให เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   ๓. กําหนดรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการฝกประสบการณหรือสหกิจศึกษาใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  

    หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยดวงพร อุนจิตต อาจารยสังกัด

คณะครุศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยดวงพร อุนจิตต ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ตั้งแตหนา ๑๑๗ - หนา ๑๔๗ ใหแกไขคําจาก “พ.ศ. ๒๕๖๐” เปน “พ.ศ. ๒๕๖๑” 

   ๒. หนา ๘๗ ใหแกไขคําจาก “อาจารยผูสอนจากนอกสาขาวิชา” เปน “อาจารย

ผูสอน” 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๑๐ 

   ๓. ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาขอใหเพ่ิมเนื้อหาสาระท่ีเกิดประโยชน

ตอผูเรียนใหมากท่ีสุด 

   ๔. ขอใหมีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร 

    ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 

๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสรัชนุช บุญวุฒิ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม  

    ๒๕๖๐    

  ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยสรัชนุช บุญวุฒิ  

    และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้ง 

    พรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ี 

    ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

    และแบบคําขอฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๖.๒ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมารณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐ กองทุน ประกอบดวย 

  ๑. กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๒. กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๐  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

๑๑ 

๓. กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๔. กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๕. กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๖. กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๗. กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๘. กองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑๐. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตามเสนอ 

๖.๓ ประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ไดมีขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือใหการระบุป พ.ศ. ของหลักสูตรท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงมีความถูกตองและ

ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรมีหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเนน

รายวิชาท่ีเก่ียวกับสหกิจศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว 

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  
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