
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหน้าท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. อาจารย์สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง              ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. พลเรือโทชุมพล   ศิรินาวิน ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายกีรติ เชียงปวน  ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์     ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๕.  รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๘. อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อาจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. อาจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (มีภารกิจจําเป็น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารย์พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอ่ียมอดุลย์ อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๓. อาจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
   ในฐานะหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตร 
    ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปัดเปา  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นายเกรียงเดช แก้วบุญปัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕/๒๕๕๙) 

  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕/๒๕๕๙) แล้ว และจะประกาศใช้
เร็ว ๆ นี้ โดยมีสาระสําคัญ มีดังนี้ 

  ๑. มีนโยบายพัฒนาการอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากลและแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
โดยเฉพาะในกลุ่ม Asean 

  ๒. มีกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน ๔ กลยุทธ์ คือ 
   ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
   ๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาคณาจารย์ประจําให้ได้มาตรฐาน 
   ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเงินให้เข้มแข็ง 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๓ 

   ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านองค์การให้ เ ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดย
มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วม ทําให้เกิดสังคมอุดมปัญญา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ กิจกรรมท่ีคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงกิจกรรมท่ีคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 
ระหว่างวันท่ี ๓๐ มกราคมถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีดังนี้ 
  ๑. วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ การแข่งขันสํารวจ (survey) เชิงพ้ืนท่ีของสาขา
เทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงในปีนี้มีมหาวิทยาลัยร่วมแข่งขันจาก ๑๖ สถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้รองอันดับ ๓ 
  ๒. วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การประชุมสัมมนาโครงการบริการวิชาการของสาขาบัญชี 
  ๓. วันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยมี
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันจํานวน ๑๗ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได้ลําดับท่ี ๑ 
  ๔. วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ 
๒๐๑๒” เป็นงานเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๗ แห่ง  
  ๕. วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ต้อนรับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ 
มกราคม ๒๕๕๕ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น 
 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๑๑ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการ 
ได้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๕ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกําหนดให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หากพ้นกําหนดวัน
ดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ซ่ึงเม่ือพ้นกําหนด
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอแก้ไขรายงานการประชุม  
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  
  โดยไม่มีการแก้ไข 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ 
มกราคม ๒๕๕๕ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้สรุป 
ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทน
ตําแหน่งท่ีว่าง) ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจากคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๔๕/๒๕๕๔ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนตําแหน่ง 
ท่ีว่าง) ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันท่ีแต่งตั้ง บัดนี้ คณะ
กรรมการฯ ได้ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ท่ีได้รับเลือกคือ อาจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การผลิตครู ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ข้อแนะนําและข้อเสนอแนะแนวทางการผลิตครู 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑ 
  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. นโยบายการผลิตบัณฑิตต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยให้บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาหรือนักศึกษาท่ีกําลังเรียนอยู่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพท้ังด้านวิชาชีพครูและวิชาการตาม
สาขา 
  ๒. จัดทําแผนการรับนักศึกษาล่วงหน้าแต่ละปี โดยให้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะ
ท่ีมีการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์ เพ่ือให้กระบวนการจัดสรรทรัพยากรเหมาะสม 
  ๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะการ
การผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๔. การจัดสรรทรัพยากรให้คํานึงถึงต้นทุนของนักศึกษา 
  ๕. การพัฒนาระบบการผลิตให้คํานึงถึงระบบการบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตัวและ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ 
  ๖. กระบวนการจัดการศึกษาขอให้เน้นเทคนิคการสอนการเรียนรู้ใหม่ ๆ โดยอาจทํา
ความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบอธิการบดีประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการคุรุศึกษาเพ่ือดําเนินการ 
    ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย โดยได้ขออนุญาตท่ีประชุมให้อาจารย์พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้นําเสนอ 

  อาจารย์พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ - หมายเลข ๕.๒.๒ 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๖ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. หน้าท่ี ๑ รายละเอียดหลักสูตร ข้อ ๕.๓ ให้แก้ไขข้อความจาก “รับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี” เป็น “รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติท่ีใช้
ภาษาไทยได้” 

  ๒. หน้าท่ี ๑ รายละเอียดหลักสูตร ข้อ ๕.๔ ให้ตัดข้อความ “ท่ีจัดการเรียนการสอน
โดยตรง” ออก 

  ๓. ให้ตรวจสอบตัวเลขของงบประมาณรายจ่ายในหน้า ๑๑ อีกครั้ง เนื่องจาก 
มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ 

  ๔. หน้าท่ี ๑๒ ข้อ ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา ไม่ควรระบุแต่สาขาวิชาภาษาไทยเพียงสาขาเดียว เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น 

  ๕. หน้า ๓๐ (เอกสารแทรกเพ่ิมเติม) ตารางกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ให้
แก้ไขกิจกรรมปีท่ี ๓ จาก “กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย” เป็น กิจกรรมเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอน”    

  ๖. หน้า ๖๔ ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน “ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐” ควรใช้ข้อมูลท้ังปีท่ี ๕ และ 
ปีท่ี ๖   

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยให้มีการปรับแก้ 
     ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยให้ 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๓ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๕๓๒ คน โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี 
๕ มกราคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเห็นชอบในการให้ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๕๑๕ คน และจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้พิจารณาเห็นชอบในการให้ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๗ คน ดังนี้    
  ระดับปริญญาโท จํานวน    ๑๗  คน   
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จํานวน ๓  คน 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๗  คน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๗ 

     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๑  คน 
    สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน ๒  คน 
    สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท จํานวน ๔  คน 
  ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๕๑๕  คน   
    สาขานิติศาสตร์ จํานวน ๑๘  คน 
    สาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน ๖๕  คน 
     สาขาศิลปศาสตร์ จํานวน ๖๘  คน 
    สาขาครุศาสตร์ จํานวน ๑๒๙  คน 
    สาขาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๒๓๑  คน 
    สาขาการบัญชี จํานวน ๔  คน 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ - หมายเลข ๕.๓.๒   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  
   ๒๕๕๔ จํานวน ๕๓๒ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งให้อาจารย์ประจําดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติกําหนดตําแหน่งให้อาจารย์ดอนสัน  
ปงผาบ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

 ตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซ่ึงอาจารย์ดอนสัน ปงผาบ มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และผ่านการประเมินการสอน ผลงานทางวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และสภาวิชาการได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน่งให้อาจารย์ดอนสัน ปงผาบ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย 
     ศาสตราจารย์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต่งตั้ง และให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบภายใน  
     สามสิบวัน นับตั้งแต่วันออกคําส่ังแต่งตั้งพร้อมกับสําเนาคําส่ังแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
     และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๘ 

 ๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์รวิภา ยงประยูร รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์รวิภา ยงประยูร รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ 
  พัฒนา เป็นกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 
 

 ๕.๖ สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอธิการบดีได้ขออนุญาตท่ีประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริเยศ สิทธิสรวง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ เป็นผู้นําเสนอ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ - 
หมายเลข ๕.๖.๒ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชดําริในปีต่อไป ดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีระบบบัญชีเพ่ือให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  ๒. พัฒนาระบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และการฝึกอบรม ให้กว้างขวาง 
  ๓. บริหารจัดการศูนย์ให้สัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และนํามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
  ๔. พัฒนาบุคลากรของศูนย์ให้มีจิตสาธารณะและทํางานเป็นทีม 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
   ตามแนวพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ๒. มอบหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริดําเนินการ 
   ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๙ 

 ๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานและ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามแผน 
  ๒. ให้รายงานความก้าวหน้าทางด้านการเงิน รายรับ และรายจ่าย ทุกครึ่งปีงบประมาณ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเสนอ 
 

 ๕.๘ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําไตรมาส
ท่ี ๑ 

  รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยเตรียมดําเนินการเก่ียวกับ 
การปรับเงินเดือนบุคลากรตามอัตราท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ประจําไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 
 

 ๕.๙ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของ
คณาจารย์และผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนด 
  ภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๑๐ 

 ๕.๑๐ สรุปประเด็นสําคัญจากการรับฟังข้อมูลการดําเนินงานระดับคณะ สถาบัน และสํานัก 

  ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรง 
คุณวุฒิ ในฐานะกรรมการรับฟังข้อมูลการดําเนินงานระดับคณะ สถาบัน และสํานักในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาสรุปประเด็นสําคัญจากการรับฟังข้อมูลการดําเนินงานระดับคณะ สถาบัน 
และสํานัก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากประเด็นจากการรับฟังข้อมูล
การดําเนินงานดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเห็นควรมอบอธิการบดี 
นําประเด็นท้ังหมดหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบอธิการบดีหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการบริหาร 
  มหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๑๑ ขออนุมัติงบคงคลังเพ่ือจัดสรรเป็นเงินประเดิมของกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบคงคลังของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือจัดสรรเป็นเงินประเดิมของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  (สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือสมทบเป็นเงินประเดิมของกองทุนสวัสดิการพนักงาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 

  ประธานได้แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  
ซ่ึงกําหนดจัดในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 

๑๑ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น. 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปัดเปา) (นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน) 
 หัวหน้างานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 
  

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  

 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์) 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


