
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๔. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ  

   และกิจการพิเศษ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙. อาจารยนันทิยา สมสรวย อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ 

    สังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยวราภรณ ภูมลี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ 

    สังคมศาสตร 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ขอคิดเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงขอคิดเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางน้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต้ังแตหนา ๑ -๙ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือ

วากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๑๔/๒๕๕๘  

เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๑๔/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากอาจารยเสาวรีย 

บุญสา กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัย

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

ราชภัฏลําปาง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๒๘/๒๕๕๖ ไดขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว 

จึงทําใหกรรมการดังกลาววางลง ดังน้ันเพื่อใหองคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยสภาคณาจารยและ

ขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการแตงต้ังอาจารยชัยนันทธรณ ขาวงาม เปนกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตัวแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง 

ที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๓ กําหนดการแขงขันกีฬาอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

  อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือกําหนดใหมี

การแขงขันกีฬาอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม 

๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร โดยสืบเน่ืองจาก

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังน้ี 

  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต เปลี่ยนแปลงจากอาจารย

สิริพิศ พิศชวนชม เปนอาจารยวิภานุช ใบศล 

  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต เปลี่ยนแปลงจาก 

รองศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ เปนอาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา 

  ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปลี่ยนแปลงจากอาจารยวีรพร  

สุพจนธรรมจารี เปนอาจารยภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร 

   ตามเสนอ 
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปศึกษา 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๐/

๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนา

หลักสูตรดังกลาว โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยนันทิยา สมสรวย และอาจารยวราภรณ ภูมลี 

อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑. ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดและผูใชบัณฑิตใหชัดเจน  

   ๒. อาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหมที่ประกาศใช

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   ๓. ใหพัฒนาเปนหลักสูตรคูกับหลักสูตรที่เปดสอนแลว เพื่อใชทรัพยากรรวมกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ศิลปศึกษา โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๓ การแตงตั้งผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากนางสาววลีลักษณ รินดวงดี หัวหนางานคลัง ไดขอลาออกจากพนักงาน

มหาวิทยาลัย จึงทําใหตําแหนงผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยวางลง 

เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 
มหาวิทยาลัยจึงเสนอแตงต้ังนางสาวฉันทาพัฒน สมปาน เปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน 

    มหาวิทยาลัยตามตําแหนงหัวหนางานคลัง (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

 ๕.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงชี้ตามองคประกอบ

คุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑. ขอใหมีการพัฒนาหลักสูตรที่ยั งไม เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสอดรับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   ๒. ประชาสัมพันธใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   ๓. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนาตามประเด็นขอเสนอแนะแตละองคประกอบ

ทั้งในระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และในระยะ ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๙) โดยเชิญสภามหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประชุมรวมกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รายตัวบงช้ีตามองคประกอบ 

     คุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๗ โดยใหมี 

     การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป การศึกษา 

๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทบทวนปรับเพิ่มคาเปาหมาย

ตัวบงชี้บางตัวบงชี้ใหมากกวาคาเปาหมายตัวบงชี้ในปการศึกษา ๒๕๕๗ และใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

     ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

 ๕.๖ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ 

   ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกําหนดเปนวันเสาร

ของสัปดาหที่ ๒ ของทุก ๆ เดือน ดังน้ี 

  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๙ วันเสารที่  ๙ มกราคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๙ วันอาทิตยที่ ๑๔ กุมภาพันธ   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๑๒ มีนาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๒๓ เมษายน   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๕/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๑๔ พฤษภาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๖/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๙ วันอาทิตยที่ ๑๔ สิงหาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๙/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๑๐ กันยายน   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๕๙ วันเสารที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

   คร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

   ประธานเสนอแนะใหปรับการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๒/๒๕๕๙ จากวันอาทิตยที่ 

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนวันอาทิตยที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยใหมี 

     การปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๗ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ที่ประชุมรวมพันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑. ใหเปนหนวยงานในกํากับ 

   ๒. ใหมีการออกขอบังคับการบริหารโรงเรียนสาธิตเปนการเฉพาะ 

   ๓. ใหอธิการบดีพิจารณาแตงต้ังผูบริหารโรงเรียนสาธิตจากผูมีประสบการณ โดยให

เปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการบริหารการศึกษา และใหมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

สาธิตประกอบดวยบุคลากรจากทุกคณะ 

   ๔. การจัดการเรียนการสอนให เนน ๒ ภาษา และเนนเร่ืองการพัฒนาจิตปญญา

นักเรียนใหมีความรูและมีทักษะชีวิต 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

   ๕. ปรับรายได-รับจาย ใหชัดเจน โดยใหสามารถบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได 

   ๖. ใหจัดหาอาจารยจากผูมีประสบการณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช

อาจารยจากคณะที่เกี่ยวของมารวมสอนในบางวิชา เพื่อสรางการยอมรับจากผูปกครองและสรางความ

แตกตางจากโรงเรียนอ่ืนภายในจังหวัดลําปาง 

   ๗. ใหมีการจัดพื้นที่สําหรับจัดต้ังโรงเรียนสาธิตเปนสัดสวนเฉพาะ โดยไมฝากไวกับ

พื้นที่ของคณะใดคณะหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการและการขยายกิจการในอนาคต 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมี 

    การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ พิจารณาขอเท็จจริงเพ่ิมเติมกรณีการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

   ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขอเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการเสนอขอโปรดเกลาฯ 

แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย โดยสืบเน่ืองจากหนังสือสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)ฬ๙/๓๔๔๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดขอทราบ

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใน ๒ ประเด็น ดังน้ี 

   ๑. สภามหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ และแนวทางพิจารณาขอมูลความรูความเชี่ยวชาญ

ของผูทรงคุณวุฒิแตละทานอยางไร และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไดรับทราบและรับรอง

ความรูความเชี่ยวชาญตามที่ระบุไวหรือไม 

   ๒. ขอใหสงเอกสารหลักฐานขอมูลประวัติหรือเอกสารที่สนับสนุนหรือแสดงถึงความรู

ความเชี่ยวชาญ และการเปนบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไมนอยกวากึ่งหน่ึง  

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

   ที่ป ระชุม รวมกันพิ จารณารายละเอียดในห นังสือดังกลาวแล วได อภิป รายกั น 

อยางกวางขวาง สรุปความไดวา 

   ๑.  ในการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทย าลั ยผู ท รงคุณ วุ ฒิ ค ร้ัง น้ี  

สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ โดยเครงครัด  

   ๒ . ในการได ม าซึ่ งร ายชื่ อบุ คคลที่ เห ม าะ สม ที่ จะ ดํ า รง ตํ าแห น งก รรมก าร 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒิุน้ัน โดยขอเท็จจริง กรรมการสรรหาที่สภาแตงต้ังโดยชอบไดเปดใหมีการ

เสนอชื่ออยางกวางขวาง โดยใหผูไดรับการเสนอชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลและยินยอมใหเสนอชื่อได 

ดังน้ัน ที่ประชุมจึงเห็นวาขอมูลที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในดานตางๆ และขอมูลอ่ืนๆ ไดรับการรับรองวา

ถูกตองโดยเจาตัวแลวยอมเชื่อถือได เวนแตจะมีผูคัดคานหรือพิสูจนไดวาเปนอยางอ่ืน 
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 ๙ 

   ๓.  สําหรับการแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่กฎหมายกําหนดไว ให

แตงต้ังผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นเหมาะสมน้ัน ในกรณีน้ีมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตาม 

ที่กฎหมายกําหนดโดยครบถวนแลว 

    การที่ผูไดรับการเสนอชื่อบางคนมีความรู ความเชี่ยวชาญหลายดานน้ัน ที่ประชุม

พิจารณาวาเปนเร่ืองที่เปนคุณมากกวาเปนโทษ เพราะจะชวยใหสภามหาวิทยาลัยมีบุคคลที่มีความสามารถ

และประสบการณสูงหลายคน ชวยกันพิจารณาใหคําแนะนําในสาขาวิชาน้ันๆ ทําใหการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

    เมื่อนําความเชี่ยวชาญและความรูของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้ง ๑๑ คน มาวิเคราะหโดยภาพรวมแลวจะเห็นวา สภามหาวิทยาลัยมีผูมีความรูความเชี่ยวชาญครบ 

ทุกสาขา 

   ๔.  ที่ประชุมพิจารณาวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิในคร้ังน้ี สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมาตรา ๑๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

พ.ศ.๒๕๔๗ ตามอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดโดย มาตรา ๑๘(๘) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ.๒๕๔๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบตามความเห็นของท่ีประชุม และมอบใหมหาวิทยาลัยช้ีแจงตอสํานักงาน 

    คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามประเด็นท่ีมีขอสงสัย พรอมสงหลักฐานประกอบ 
 

 ๕.๙ ขออนุมัติ เงินรายไดเพ่ือปรับข้ึนเงินเดือนรอยละ ๔ แกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินรายไดเพื่อปรับขึ้นเงินเดือนรอยละ ๔ แกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติเงินรายไดเพื่อ

ปรับขึ้นเงินเดือนรอยละ ๔ แกพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน 

๔๗๙ คน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น๔,๔๔๒,๗๐๐ บาท (สี่ลานสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ในการ

น้ีจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินดังกลาวจากเงินรายไดคงคลัง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติเงินรายไดคงคลังเพ่ือปรับข้ึนเงินเดือนรอยละ ๔ แกพนักงาน 

    มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

    ๔,๔๔๒,๗๐๐ บาท (สี่ลานสี่แสนสี่หม่ืนสองพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
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๑๐ 

๕.๑๐ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส จาก ๓๕๖๑๖๐๑ เปน ๓๕๖๑๖๐๔ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา)  (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๕๘  วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
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