
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบติัหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม  

๑. อาจารยดุษฎี สีตลวรางค อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เด่ียววิไล อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๔. อาจารยเกษตร วงศอุปราช อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๕. อาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๖. อาจารยปณิสรา จันทรปาละ อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๗. อาจารยสุภาภรณ มาชัยวงศ อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๘. อาจารยสุจิตรา ปนดี อาจารยประจําคณะครุศาสตร 

๙. อาจารยอัมฤตา สารธิวงค อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยอัญธิชา มั่นคง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. อาจารยนิศาชล พรมดี อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๒. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๓. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๔. อาจารยธนวรกฤต โอฬารธนพร อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยศิริมา เอมวงษ อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชมุ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   นโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชน (PPP: Public 

Private Partnership) 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะน้ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวาง

หนวยงานของรัฐกับภาคเอกชน (PPP: Public Private Partnership) โดยขอใหหนวยงานของรัฐเสนอ

โครงการที่จะรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนตามบทบาทพันธกิจเสนอใหกระทรวงที่สังกัดพิจารณาสนับสนุน

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เชน 

  ๑. โครงการรถไฟความเร็วสูง 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

  ๒. โครงการระบบรางคู 

  ๓. โครงการ Solar Farm 

  ๔. โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

  ๕. โครงการพัฒนาผูสูงอายุ/คนพิการ 

  และรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีระบบพัฒนาอาจารยในสาขาขาดแคลนและจําเปน

โดยใหทุนประมาณ ๑๖,๐๐๐ ทุน ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เปนตนไป เปนทุนระดับปริญญาเอก 

ในตางประเทศ และในประเทศ ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเตรียมขอมูลหรือโครงการเสนอตอ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับการสนับสนุนตอไป โดยจัดทําเปนแผนพัฒนาอาจารย ระยะ ๑๐ ป เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกอนนําสง สกอ. 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ การเดินทางมาเยี่ยมชมวิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ/ผลงานท่ีโดดเดนของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาสัญจร 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร 

ไดเดินทางมาเยี่ยมชมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ/ผลงานที่โดดเดน (Best Practice) ดานการวิจัยและพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย และไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร ไดแจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันดังกลาวมหาวิทยาลัยไดนําเสนอผลงานวิจัย 

ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการจัด

นิทรรศการวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ/ผลงานที่โดดเดน (Best Practice) ดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ของ 

แตละคณะ  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๔  หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ -๔ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยสง

ขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ ผลการตรวจสอบการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบ

บัญชีรายชื่อหนาที่ ๒๓ ลําดับที่ ๓๗๓ อีกคร้ัง เน่ืองจากคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๖ ควรจะไดเกียรตินิยมอันดับ ๒ 

น้ัน ขณะน้ีฝายวิชาการไดดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลวผลปรากฏวานักศึกษาตามบัญชีรายชื่อดังกลาว

มีผลการเรียนในรายวิชาเคมีอินทรีย ๑ ในระดับ D+ จึงทําใหไมเปนไปตามเกณฑที่จะไดรับเกียรตินิยม

อันดับ ๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวทิยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง โดยสืบเน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครบวาระในการดํารงตําแหนงในวันที่ ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๕๘ ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินการเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามความขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ ยกเวนองคประกอบของ

ประธานตาม (๑) และ (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ประธานไดเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ซึ่งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณชิ เปนประธานคณะกรรมการสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา และรองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปนกรรมการ

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ เปนกรรมการ 

 อธิการบดี 

๓. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ เปนกรรมการ 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๕. รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๖. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๗. อาจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๘. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. อาจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย เปนกรรมการ 

 คณาจารยประจําและขาราชการท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. อาจารยอัคจร แมะบาน เปนกรรมการ 

 คณาจารยประจําและขาราชการท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูช วยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครบวาระในการดํารงตําแหนงในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหการดําเนินการ

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามความขอ ๕ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

พ.ศ.๒๕๔๗ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ 

    มหาวิทยาลยั ประกอบดวย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ เปนกรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หม่ันการ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๘. อาจารยปริตต สายส ี เปนกรรมการ 

   ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๙. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๐. อาจารยสุเทพ ทองคํา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๑. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๒. อาจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจําและขาราชการท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๑๔. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจําและขาราชการท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๓ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิชาการคร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

ไดพิจารณาเห็นชอบในการใหปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๗ ที่สําเร็จ

การศึกษา จํานวน ๘๙ คน ดังน้ี 

 สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๓๐  คน 

 สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๙  คน 

 สาขาครุศาสตร จํานวน ๒  คน 

 สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๙  คน 

  สาขาการบัญชี จํานวน ๓๙  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๗ จํานวน ๘๙ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จากอาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ และอาจารย 

อัญธิชา มั่นคง เปนอาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี และอาจารยพฤกษา เครือแสง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดต้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ

การทําผลงานวิชาการและการทํางานวิจัยของอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    รัฐประศาสนศาสตร ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จากอาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน และอาจารยพรอมบุญ 

สายชางทอง เปนอาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท และอาจารยเอกวิทย เมธาชยานันท  รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาจีน ตามเสนอ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๙ 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จากอาจารยพรนภา บุญนํามา เปนอาจารยณัฐวุฒิ ปญญา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    การตลาด ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จากอาจารยณัฐชา เพชรดากูล เปนอาจารยพอใจ 

สิงหเนตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

    สาขาวิชาการจัดการ ตามเสนอ 
 

 ๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยดุษฎี 

สีตลวรางค ผูชวยศาสตราจารยดวงจันทร เด่ียววิไล ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ อาจารยเกษตร  

วงศอุปราช อาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป อาจารยปณิสรา จันทรปาละ  อาจารยสุภาภรณ  มาชัยวงศ และ

อาจารยสุจิตรา ปนดี อาจารยประจําคณะครุศาสตร ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขและขอสังเกต ดังน้ี 

  ๑. ปรับลดจํานวนการรับนักศึกษาเปนปละ ๑๕ คน 

  ๒. ขอใหมีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งในเร่ืองของผลงานวิชาการและ

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘  โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของ 

     ท่ีประชุม  

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 

     และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการ 

     การอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

 

 ๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ 

การปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยอัมฤตา 

สารธิวงค อาจารยอัญธิชา มั่นคง อาจารยนิศาชล พรมดี และอาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ อาจารยประจํา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ

การปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑-

หมายเลข ๕.๙.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขและขอสังเกต ดังน้ี 

  ๑. หนาที่ ๔๕ หัวขอการพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย ขอ ๒.๑ (๓) ใหตัด

ขอความ “ในกรณีที่ถึงเกณฑที่สามารถจะขอได” ออก 

  ๒. ใหมีการปรับลดจํานวนการรับนักศึกษาเขาเรียนในชวงปการศึกษาแรกและปที่สอง

เปนปละ ๔๕ คน 

  ๓. ขอใหมีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งในเร่ืองของผลงานวิชาการและ

คุณวุฒิทางการศึกษา 

  ๔. ขอใหมีการจางอาจารยพิเศษ โดยใชบุคลากรที่มีประสบการณตรงกับรายวิชาหรือ

ประเด็นที่เกี่ยวของกับรายชื่อที่ทําการสอน เชน ผูวาราชการจังหวัดหรืออดีตผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  

     หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘  โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ 

     การปกครอง หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการ 

     การอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๑๑ 

 ๕.๑๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยวิเชษฐ  

ยิ้มละมัย อาจารยธนวรกฤต โอฬารธนพร และผูชวยศาสตราจารยศิริมา เอมวงษ อาจารยประจําคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขและขอสังเกต ดังน้ี 

  ๑. ปรับขอมูลโอกาสในการหางานทําของบัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษาใหชัดเจน โดยให

สํารวจความตองการที่แทจริงของตลาดทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และทองถิ่น 

  ๒. ตรวจสอบศักยภาพของอาจารยผูสอน เคร่ืองมือ และอุปกรณ ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

  ๓. ใหพิจารณาความเปนไปไดในการรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 

  ในการน้ีที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 

ดังน้ี 

   ๑. ใหมีการนําเสนอ (ราง) โครงสรางและจํานวนหนวยกิตของหลักสูตร 

   ๒. ใหมีการตรวจสอบเอกสารการนําเสนอใหถูกตองกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

  ๓. ในการสํารวจสถาบันที่มีการเปดหลักสูตรที่คลายคลึงกับหลักสูตรที่เสนอใหเพิ่ม

หัวขอวาหลักสูตรดังกลาวดีกวาหลักสูตรที่สถาบันอ่ืนเปดอยางไร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    อุตสาหกรรมศิลป โดยใหมีการปรับแกและดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 



 ๑๒ 

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  ๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	ผู้มาประชุม
	ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)
	ผู้เข้าร่วมประชุม

