
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑.  นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑



๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๕. อาจารยณัฐวุฒิ ปญญา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๒. อาจารยจีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

๓. อาจารยก่ิงแกว ทิศตึง อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔. อาจารยขัตติยา ขัติยวรา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕. อาจารยธนุพงษ ลมออน อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๖. อาจารยปวีณา งามประภาสม อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗. อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๘. อาจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙. ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยเจษฎา ทองสุข อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. อาจารยธงชัย  ปนสุข อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การเปดภาคเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําหนดเปดภาคเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยขอมูล ณ วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผูสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จํานวนประมาณ ๑,๑๐๐ คน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

 ๑.๒ การวัดทักษะดานคอมพิวเตอรและทักษาดานภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการสอบวัดทักษะดานคอมพิวเตอรและทักษาดาน

ภาษาอังกฤษ (Exit-Exam) สําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๑ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๗ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอให 

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

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรี พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุป 

ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหศาสตราจารยพงษศักดิ์  

อังกสิทธิ์ ศาสตราจารยไพโรจน วิริยจารี นายธรรมรักษ พิชญกุล และนายสุเทพ วิภาศรีนิมิต คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ  

   ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและคณะ ไดนําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดเสนอแนะใหคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติมรายงานเก่ียวกับ 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณ โดยใชขอมูลผลการใชจายงบประมาณ

ยอนหลัง ๓ ป ประกอบดวย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๕ 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและ 

คาสอนเกินภาระงานสอนของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอให 

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอน

เกินภาระงานสอนของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

   ๑. ใหระเบียบนี้มีผลใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

   ๒. ตัดขอ ๕ ออก 

   ๓. ขอ ๘(๒) บรรทัดท่ี ๑ ใหแกไขขอความจาก “ชั่วโมง” เปน “ชั่วโมงตอสัปดาห” 

จํานวน ๒ แหง 

   ๔. ขอ ๘ เพ่ิม (๓) ดวยขอความตอไปนี้ “การสอนท่ีสามารถเบิกคาสอนเกินไดตองมี

ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 

   ๑) ระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา ๒๕ คน 

   ๒)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ไมนอยกวา ๑๕ คน  

   ๓)  ระดับปริญญาโท ไมนอยกวา ๑๐ คน 

   ๔)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไมนอยกวา ๑๐ คน 

   ๕)  ระดับปริญญาเอก ไมนอยกวา ๕ คน” 

   ๕. จัดเรียงลําดับขอใหม 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการเบิกจายเงิน 

    คาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ...  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๓ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยจิรภัทร จอมพล เปน

อาจารยนิชธาวัลย ฟูคํา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๖ 

 ๕.๔ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยกิตติกา ลิมปริวัฒนา 

และอาจารยประนอม วงศหม่ืนรัตน เปนอาจารยสายชล เพียรผดุงพร และอาจารยธนาพันธุ ณ เชียงใหม 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ  
 

 ๕.๕ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท  

ฐิติยาปราโมทย เปนผูชวยศาสตราจารยจตุรภัทร วงศสิริสถาพร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา 

   การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ ใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยรพี ศรีจงใจ เปน

ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   นิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงขอให

มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การระบุจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเฉพาะดานบังคับ และ

เฉพาะดานเลือกในแผนการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  
 

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

 รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ซ่ึงขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ท่ีไมตรงหรือสัมพันธตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับแกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  
 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ 

การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ซ่ึงขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับแกหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ  
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



๘ 

๕.๑๐ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน และอาจารยจีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ 

อาจารยสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เปนผูนําเสนอ 

 รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรบัญชี

มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบตารางรายละเอียดและจํานวน

ตัวเลขในขอ ๒.๖ งบประมาณตามแผน ใหถูกตอง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใหมี 

การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๑ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

 ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงาน 

การเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําไตรมาสท่ี ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงรัดหนวยงานดําเนินการ

เบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในไตรมาสท่ี ๓ และไตรมาสท่ี ๔ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๒ โดยใหดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

๕.๑๒ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 

๑ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยบุญเหลือ ใจมโน ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



๙ 

๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยบุญเหลือ ใจมโน 

และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้ง 

พรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ี 

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ 

แบบคําขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๖.๒ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาคารหอพักบุคลากร 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ อาคารหอพักบุคลากร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจัดทําระเบียบเพ่ือ

รองรับการบริหารจัดการอาคารหอพักท้ังของบุคลากรและนักศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อาคารหอพักบุคลากร ตามเสนอ และขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 



๑๐ 

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  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๕/๒๕๖๑  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
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