
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๗  มกราคม  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. รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายกีรติ เชียงปวน  ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์     ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๓.  รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
๑๖. อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อาจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (มีภารกิจจําเป็น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๒. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. พลเรือโทชุมพล   ศิรินาวิน ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒. อาจารย์พิกุล แสงงาม อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๓. อาจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบัญชี 
๔. อาจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบัญชี 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑.  นางก่ิงดาว ปัดเปา  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นายเกรียงเดช แก้วบุญปัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม (มีภารกิจจําเป็น) 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก้ว ปฏิบัติหน้าท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา ดังนี้ 
  ๑. การจัดงานกีฬานักศึกษาราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งท่ี ๒๔ “ก๋าไก่เกมส์” 
ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔   
  ๒. การจัดงานกีฬานักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๕ 
“ลําปางเกมส์” ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๓ 

 ๑.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีคําสั่งแต่งตั้งนายบุญเชิด คิดเห็น ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การประชุมนานาชาติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในระหว่างวันท่ี ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ จะมีการจัดประชุม
นานาชาติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับชุมชนจากความรู้ 
สู่พันธะทางสังคมเพ่ือความเป็นธรรม” ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการ
ประชุมครั้งนี้ นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายร่วม 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเย่ียมการดําเนินงาน
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในระหว่างวันท่ี ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมการดําเนินงานด้านการสอน ศูนย์เด็กเล็ก และห้องสมุด
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๔ 
โรงเรียน ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๒. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธํารงค์ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๓. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๔. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓/๒๕๕๔  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง ได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่ากองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีหนังสือแจ้งกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓/
๒๕๕๔ ซ่ึงมีกําหนดจัดระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๔ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑-๑๗ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการ 
ได้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๖๕ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยกําหนดให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส่งข้อแก้ไขให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกําหนดวันดังกล่าว
ให้ถือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ซ่ึงเม่ือพ้นกําหนดวันท่ี ๔ 
มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว ปรากฏว่ามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
 ๑. หน้าท่ี ๑๑ บรรทัดท่ี ๑๒ ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ให้เหมือนบรรทัดอ่ืน ๆ 
 ๒. หน้าท่ี ๑๑ บรรทัดท่ี ๒๗ ให้ ปรับเพ่ิมข้อความจาก “...กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ...” เป็น “...ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ...” 
 ๓. หน้าท่ี ๑๒ บรรทัดท่ี ๒ ให้ปรับเพ่ิมข้อความจาก “กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็น “ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 
 ๔. หน้าท่ี ๑๔ บรรทัดท่ี ๑๘ ให้ปรับเพ่ิมข้อความจาก “กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็น “ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 
 ๕. หน้าท่ี ๑๕ บรรทัดท่ี ๙ และบรรทัดท่ี ๑๑ ให้ปรับเพ่ิมข้อความจาก “กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็น “ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๔ 
  โดยให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๕ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้ 

  ๑. ให้เพ่ิมคํานิยามคําว่า “ผู้ยืมร่วม” หมายความว่า ผู้ซ่ึงต้องมีความผูกพันในฐานะ 
ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายและต้องร่วมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้ยืมเงินทดรองจ่าย  

  ๒. แกไขข้อความข้อ ๘(๕) จาก “...ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี” เป็น “...ให้ทํา
เป็นข้อตกลงการคืนเงินทดรองจ่ายกับอธิการบดี” 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย 
   จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตาม 
   ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้สรุป 
ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๔ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ซ่ึงนํามาจาก The Baldrige National Quality Program: Education criteria For Performance 
Excellence (EdPEx) ซ่ึงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยคณะครุศาสตร์จะต้องดําเนินการฝึกอบรมอาจารย์และบุคลากรในคณะเก่ียวกับเกณฑ์ EdPEx 
และปรับแผนคณะท่ีเน้นประเด็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
EdPEx และการพัฒนาระบบงานภายในคณะท่ีสนับสนุนการดําเนินโครงการให้ครบองค์ประกอบของ 
EdPEx รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้ขออนุญาตท่ีประชุมให้อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นําเสนอ 

  อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ - หมายเลข ๕.๑.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
     ตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน  
 

 ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี โดยได้ขออนุญาตท่ีประชุมให้อาจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้นําเสนอ 

  อาจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ - หมายเลข ๕.๒.๒ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ให้เพ่ิมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหมวด ๔ ผลการเรียนรู้ และกล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  ๒. ในบางรายวิชาให้มีการเชิญวิทยากรพิเศษท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี
จากองค์กรต่าง ๆ มาบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมีธุรกิจด้านการบัญชี 
  ๓. ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีการดําเนินงานด้านบัญชี
โดยตรง เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพทางบัญชีได้ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี โดยให้มีการปรับแก้ 
     ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีให้ 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน  
 

 ๕.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของคณาจารย์ 
และผู้บริหาร  พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อความข้อ ๑๒.๑.๒ จาก “... 
คิดเป็น ๓๕ หน่วยชั่วโมง” เป็น “...คิดเป็น ๓๐ หน่วยชั่วโมง” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การกําหนด 
   ภาระงานของคณาจารย์ และผู้บริหาร พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตาม 
   ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการ
วิชาการ พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้เสนอให้ 
ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขข้อความคํานิยามคําว่า 
“หน่วยงาน” จาก “...มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ และองค์กรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง” เป็น “...มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งข้ึน” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย เงินรายได้จาก 
    การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ... โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๘ 

 ๕.๕ การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ จํานวน ๗ คน ได้แก่ 

  ๑. รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลําพอง ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎี 
 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
  ๒. นายตัน ภาสกรนที ให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
  ๓. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔. นายสวัสดิ์ โสภะ ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๕. นายศาณิต เกษสุวรรณ ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๖. นายวีรพันธ์ นันเพ็ญ ให้ได้รับปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  ๗. พระครูวิธาน สาธุกิจ ให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ - หมายเลข ๕.๕.๗ 

  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๔/
๒๕๕๕ ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ โดยได้ดําเนินการตาม ๑๒ และข้อ ๑๓ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้มีมติ ดังนี้ 
  ๑. นายตัน ภาสกรนที เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการ 
  ๒. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
  ๓. นายสวัสดิ์ โสภะ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๔. นายศาณิต เกษสุวรรณ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๕. นายวีรพันธ์ นันเพ็ญ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๙ 

  สําหรับบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ลําดับท่ี ๑  
รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลําพอง และลําดับท่ี ๗ พระครูวิธาน สาธุกิจ ประธานคณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ ขอถอนรายชื่อออกเนื่องจากลําดับท่ี ๑ ยังปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และลําดับท่ี ๗ ไม่เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพราะสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ในระดับปริญญาโทข้ึนไป    

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ๑. นายตัน  ภาสกรนที  เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎี 
     บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
 ๒. คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล  เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎี 
     บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
 ๓. นายสวัสดิ์  โสภะ  เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตร 
     ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๔. นายศาณิต  เกษสุวรรณ เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตร 
     มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
     เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๕. นายวีรพันธ์  นันเพ็ญ  เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาครุศาสตร 
     มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

 ๕.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองคณบดี เป็นกรรมการ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดี เป็นกรรมการ 
 ๔. อาจารย์สุรพงษ์ ภักดี คณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ 
 ๕. อาจารย์ภานุวัฒน์ สกุลสืบ คณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ 
 ๖. อาจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ คณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ 
 ๗. นายวราวุฒิ หน่อคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 ๘. นางมาลี สุเมตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 ๙. นางสาวพจนี พรหมจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 ๑๐. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเลขานุการ 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ - หมายเลข ๕.๖.๓  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี คณบดี เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองคณบดี เป็นกรรมการ 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดี เป็นกรรมการ 
  ๔. อาจารย์สุรพงษ์ ภักดี คณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ 
  ๕. อาจารย์ภานุวัฒน์ สกุลสืบ คณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ 
  ๖. อาจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ คณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ 
  ๗. นายวราวุฒิ หน่อคํา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
  ๘. นางมาลี สุเมตติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
  ๙. นางสาวพจนี พรหมจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
  ๑๐. หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเลขานุการ 
 

 ๕.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทน
ตําแหน่งท่ีว่าง) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์จิระประภา คําราช รองผู้อํานวยการสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(แทนตําแหน่งท่ีว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์จิระประภา คําราช รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (แทนตําแหน่งท่ีว่าง) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

  ประธานได้แจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  
ซ่ึงกําหนดจัดในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๕ 

๑๑ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปัดเปา) (นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน) 
 หัวหน้างานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 
  
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์) 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


