
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบติัหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชมุ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   คําสั่งโยกยายขาราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดลงนามในคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๖/๒๕๕๘ โยกยายใหคุณสุทธศรี วงษสมาน พนจากตําแหนง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและใหดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาการศึกษา รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล 

พนจากตําแหนงเลขาธิการสภาการศึกษา และใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

รองศาสตราจารย นพ.กําจร ตติยกวี พนจากตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและใหดํารง

ตําแหนงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ พิธีรดนํ้าดําหัวอาจารยและบุคลากรอาวุโส 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีรดนํ้าดําหัว

อาจารยและบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณดานหนาอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ือง

ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ระหวางวันที่ ๓-๕ 

เมษายน ๒๕๕๘ ดังน้ี 

  วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๘ จัดงานขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ -

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สายสัมพันธไทย-จีน ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

  วันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๘  จัดพิ ธีบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูรอน ประจําป  ๒๕๕๘  

ณ ศาลาการเปรียญ วัดปงหอศาล ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

  วันที่  ๕ เมษายน ๒๕๕๘ จัดโครงการปนจักรยาน “LPRU รวมใจภักด์ิ รักพระเทพฯ”  

ณ ขวงนคร (สวนสาธารณะหาแยกหอนาฬิกา)   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเขาเฝาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทั่วประเทศจะเขาเฝาสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทูลเกลาถวายเงิน จํานวน ๔ 

ลานบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทูลเกลาถวายแหงละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๒ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง

ขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ จดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของสถาบันคลังสมองของชาติ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย 

วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดแจกเอกสารจดหมายขาวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของสถาบัน

คลังสมองของชาติเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ 

  ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมี

ขอเสนอแนะวาสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยภายมใตสถาบันคลังสมองของชาติควรมีการทบทวน

หลักสูตรและคาลงทะเบียนในการจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ เน่ืองจากบางหลักสูตรตองเสียคาลงทะเบียน

มาก ทําใหเปนภาระของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากอาจารยสุริยจรัส เตชะมีนสกุล กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๑๓/๒๕๕๗ ไดขอลาออกจากการเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จึงทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง ดังน้ันเพื่อให

องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

แตงต้ัง อาจารยชัยนันทธรณ  ขาวงาม เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

(แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยชัยนันทธรณ ขาวงาม เปนกรรมการประจํา 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตามเสนอ 
 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

   ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาเลือก หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวน ๗ รายวิชา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    การตลาด จํานวน ๗ รายวิชา ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร จากผูชวยศาสตราจารยบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย และ

อาจารยสุดจินดา ปานคํา เปนอาจารยภาคภูมิ พิชวงศ และอาจารยกิติวัฒน กิติบุตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    นิเทศศาสตร ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว จากอาจารยเครือวัลย วงษไพบูลย และอาจารยอัจฉรา 

สุขจิตต เปนอาจารยปณณทัต กัลยา และอาจารยกมลวรรณ ทาวัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    การทองเท่ียว ตามเสนอ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

 ๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จากอาจารยปวีณา ประวิง อาจารยนิภา ธรรมบุญเรือง 

และอาจารยมนัสชนก คนเฉลียว เปนผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี รองศาสตราจารย

จําเนียร นันทดิลก และรองศาสตราจารยวันทนา สุวรรณอัตถ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๕.๑ 

  ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดให

ขอสังเกตวาอาจารยประจําหลักสูตรรายที่ ๕ อาจารยธัญลักษณ งามขํา ไมมีผลงานวิจัยและบทความ 

ทางวิชาการ เห็นควรเปลี่ยนเปนอาจารยรายอ่ืนที่มีผลงานวิชาการหรือผลักดันใหอาจารยธัญลักษณ งามขํา 

เรงทําผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาขณะน้ีบุคลากรของสาขาวิชาคณิตศาสตรมีจํานวน 

๙ คน เสียชีวิต จํานวน ๑ คน ลาศึกษาตอ จํานวน ๑ คน และอยูระหวางการรับสมัครวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก จํานวน ๑ คน ซึ่งหากสาขาวิชาคณิตศาสตรมีอาจารยเพียงพอจะดําเนินการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจําหลักสูตรใหมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับอาจารยธัญลักษณ งามขํา 

ทางสาขาวิชาคณิตศาสตรอยูระหวางเรงผลักดันใหทําผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    คณิตศาสตร ตามเสนอ 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา

หลักการบัญชีในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จากรหัส ๓๕๒๔๓๐๗ เปน 

๓๕๒๑๑๐๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    คอมพิวเตอรธุรกิจ ตามเสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

 ๕.๗ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยกนิษฐกานต ปนแกว 

อาจารยประจําสังกัดคณะครุศาสตร ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยกนิษฐกานต ปนแกว ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๕  

     มกราคม ๒๕๕๘    

   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยกนิษฐกานต ปนแกว  

     และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอม 

     กับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาท่ีประเมินผลงาน 

     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไดมีมติ 

ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทูลเกลาถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเสนอขอความเห็นชอบ 

การทูลเกลาถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แดสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป 

๒๕๕๗-๒๕๕๘ จํานวน ๕ ราย ดังน้ี 

  ๑.  พระเทพปริยัติมงคล (โอภาโส) ใหไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ๒. ศาสตราจารยลู เซิง ใหไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

  ๓. นายดํารง พุฒตาล ใหไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

นิเทศศาสตร 

  ๔. นางสุคนธ พรพิรุณ ใหไดรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

ดนตรี 

  ๕. นายอุดมสิทธิ์ โกมลพงศภักดี ใหไดรับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาภาษาจีน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑-หมายเลข ๕.๘.๕ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการตรวจสอบและแกไขประวัติผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักด์ิลําดับที่ ๑ ใหถูกตองและเพื่อใหเปนไปตามขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยการใหปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๔๙ และจากขอมูลรายละเอียดประวัติและประสบการณ

ของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิลําดับที่ ๑ เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในเร่ือง

ของหลักสูตรและการสอนมากกวา ดังน้ันที่ประชุมจึงเห็นสมควรใหปรับสาขาวิชาที่ไดรับจากปริญญา 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปนใหไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

  ประธานไดดําเนินการตามขอ ๓ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการให

ปริญญากิตติศักด์ิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไมมีผูใดคัดคาน  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

     การบริหารการศึกษา แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ๒. เห็นชอบอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ดังน้ี 

    (๑) พระเทพปริยัติมงคล (โอภาโส) เปนผูสมควรไดรับปริญญา 

       ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

    (๒) ศาสตราจารยลู เซิง เปนผูสมควรไดรับปริญญา 

       ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

       กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย 

       เพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

    (๓) นายดํารง พุฒตาล  เปนผูสมควรไดรับปริญญา 

       ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

       กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร 

    (๔) นางสุคนธ พรพิรุณ  เปนผูสมควรไดรับปริญญา 

       ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

       กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี 

    (๕) นายอุดมสิทธิ์ โกมลพงศภักดี  เปนผูสมควรไดรับปริญญา 

       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

       กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๙ 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบและอนุมัติซื้อสลากออมสิน พิเศษ จากเงินกองทุน พัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหน ง ได เสนอใหที่ป ระชุมพิจารณาใหความ เห็ นชอบและอนุมั ติซื้อสลากออมสินพิ เศษ  

จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ให ดําเนินการซื้อสลากออมสินพิ เศษ จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) โดยใหใชเงินจากบัญชีกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ในการน้ีผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมวาขณะน้ีที่ดินดานหลังอาคารหอประชุมใหญ จํานวน

ประมาณ ๙๐ ไร มีการเสนอขายในราคาไรละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงหารือสภามหาวิทยาลัย 

วามหาวิทยาลัยควรนําเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) จากบัญชีกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไปซื้อสลากออมสินพิเศษหรือนําไปซื้อที่ดินดังกลาว 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาการจัดซื้อที่ ดิน ดังกลาวขอให

มหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดขอมูลใหชัดเจนและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใชเงินคงคลังของ

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อที่ดินดังกลาวตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติซื้อสลากออมสินพิเศษ จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

     ราชภัฏลําปาง จํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) 

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษารายละเอียดขอมูลท่ีดินดานหลังอาคาร 

    หอประชุมใหญ จํานวนประมาณ ๙๐ ไร ใหชัดเจนและนําเสนอ 

     สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติใชเงินของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อท่ีดิน 

     ดังกลาวตอไป 

 

 ๕.๑๐ การเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมขออนุญาตออกนอกหองประชุม เน่ืองจากใน

วาระน้ีองคประกอบการประชุมของสภามหาวิทยาลัยไมมีผู ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเปน

องคประกอบการประชุม 

  เน่ืองจากศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบั ติหนาที่ อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย ไมไดมาประชุมในคร้ังน้ี ในการน้ี ที่ประชุมมีมติเลือกนายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาที่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งอาวุโสที่สุด เปนประธานการประชุมในระเบียบวาระน้ี   

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเน่ืองคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



 ๑๐ 

ราชภัฏลําปางที่ ๒/๒๕๕๘ เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งให

คณะกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่แตงต้ัง 

  บัดน้ี คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามความในขอ ๗ และ 

ขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายก 

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ เรียบรอยแลว และมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามบัญชี

รายชื่อในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑  

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานไดชี้แจง 

การดําเนินการและวิธีการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังน้ี 

  ๑.  องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมในระเบียบวาระน้ี

ตามความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖

(๒) (๓) (๔ ) และ (๕) แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดแก  กรรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งในระเบียบวาระน้ีมี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม ๑๘ คน และบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงนายก

สภามหาวิทยาลัยจะตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในระเบียบ

วาระน้ี คือ ๑๐ เสียงขึ้นไป ซึ่งใชการลงคะแนนลับตามความในขอ ๘ วรรคสองของขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ๒. การลงคะแนนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะตองรับบัตรลงคะแนนจากฝาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวจะมีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยและประธานการประชุมในระเบียบวาระน้ี 

  ในการน้ีไดเสนอใหแตงต้ังกรรมการนับคะแนน ประกอบดวยนายสมเกียรติ อัญชนา 

ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

  ที่ประชุมไดดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งมีผลการลงคะแนน 

ดังน้ี 

  ๑. นายสุชาติ เมืองแกว ได ๑๘ คะแนน 

  ๒. ไมประสงคลงคะแนนใหแกผูใดเลย - 

  ดังน้ัน ผูที่สมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก นายสุชาติ  

เมืองแกว 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 



๑๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหนายสุชาติ เมืองแกว เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายก 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมอบเลขานุการดําเนินการเสนอช่ือ 

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ 

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘ 
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