
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  พฤศจกิายน  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู+มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก+ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย,เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๔. อาจารย,แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย,สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย,สุเทพ สวนใต+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย,ไพบูลย, วิวัฒน,วงศ,วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผู+ช2วยศาสตราจารย,เรืองเดช วงศ,หล+า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน+อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๒.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๓.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,ธนวิทย, บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๔.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,นพนันท, สุขสมบูรณ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๕. อาจารย,สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๖. อาจารย,พงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๗. อาจารย,เอกรัฐ อินตDะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๘. อาจารย,วุฒิรัตน, พัฒนิบูลย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๙.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู+ไม6มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๒.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย,     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายชนรรค,   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู+ปฏิบัติหน+าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปGดเปา  ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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๒

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู+เข+าร6วมประชุม 
๑. อาจารย,ฟIสิกส, ฌอน  บัวกนก อาจารย,ประจําคณะครุศาสตร,  
๒. อาจารย,กนิษฐ,กานต, ปGนแก+ว อาจารย,ประจําคณะครุศาสตร, 
๓. อาจารย,สําเริง กระฉอดนอก อาจารย,ประจําคณะวิทยาศาสตร,   
๔. อาจารย,สิริพิศ พิศชวนชม อาจารย,ประจําคณะวิทยาศาสตร,   
๕. อาจารย,วีรนุช คฤหานนท, อาจารย,ประจําคณะวิทยาศาสตร, 
   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก+ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล2าวเปIดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ+งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ๑๘ วิธีการท่ีดีในการบรรลุการทํางานให+ประสบผลดีมีประสิทธิภาพ 

  ประธานได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบถึง ๑๘ วิธีการท่ีดีในการบรรลุการทํางานให+ประสบ
ผลดีมีประสิทธิภาพ เช2น มีการกําหนดเปMาหมายการทํางานอย2างชัดเจน มีการวางแผนการทํางานล2วงหน+า
ทุกวัน เน+นความสําเร็จของงานอย2างน+อย ๒๐ เปอร,เซนต, ความต2อเนื่องของผลการปฏิบัติงาน เปNนต+น 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ ผู+อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด+านการศึกษา และคณะทํางานจากสํานัก
งบประมาณได+เดินทางมาตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัย 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว2าเม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู+อํานวยการสํานักจัดทํา
งบประมาณด+านการศึกษา และคณะทํางานจากสํานักงบประมาณได+เดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย
และให+ข+อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การเข+าร6วมประเพณี “ล6องสะเปาจาวละกอน” ของจังหวัดลําปาง 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว2าเม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได+ส2งขบวนสะเปา
เข+าร2วมในงานประเพณี “ล2องสะเปาจาวละกอน” ของจังหวัดลําปาง และได+รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓

 ๑.๔ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลําปางวิจัย ครั้งท่ี ๑”  

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว2าระหว2างวันท่ี ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลําปางวิจัย ครั้งท่ี ๑”   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได+มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙  
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น 

  ฝTายเลขานุการ ได+จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร+อยแล+ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๑ หน+า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต2หน+า ๑-๑๑ ซ่ึงฝTายเลขานุการ 
ได+ดําเนินการจัดส2งหนังสือเพ่ือให+กรรมการสภามหาวิทยาลัยได+รับรองรายงานการประชุมดังกล2าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๖ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยกําหนดให+กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส2งข+อแก+ไขให+ฝTายเลขานุการภายในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หากพ+นกําหนดวัน
ดังกล2าวให+ถือว2ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม2มีการแก+ไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗  
    โดยไม6มีการแก+ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม2มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, รองอธิการบดีฝTายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว2าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝTายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได+สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๔

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต6งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยมหาวิทยาลัยได+ดําเนินการตามความข+อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗ ยกเว+นองค,ประกอบของกรรมการใน (๓) กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิซ่ึงเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน เปNนกรรมการ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ประธานได+เสนอให+กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ซ่ึงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิได+เลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปNนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
    ประกอบด+วย 
 ๑. ผู+ช6วยศาสตราจารยGเล็ก แสงมีอานุภาพ ประธานกรรมการ 
  อธิการบดี 
 ๒. อาจารยGแวอีเลียส บินโซดาโอะ  กรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารยGและข+าราชการ 
 ๓. นายสมเกียรติ อัญชนา  กรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ  
 ๔. นายนิทัศนG     เยาวสกุลมาศ  กรรมการ 
  ผู+ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๕. รองศาสตราจารยGนันทะ บุตรน+อย  กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝJายวางแผนและพัฒนา 
 ๖. ผู+ช6วยศาสตราจารยGกิตติศักดิ์ สมุทธารักษG  กรรมการ 
  รองอธิการบดีฝJายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ๗. ผู+ช6วยศาสตราจารยGพงษGสวัสดิ์ อํานาจกิติกร  กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๘. ผู+ช6วยศาสตราจารยGสุวรรณี จันทรGตา  กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๙. ผู+ช6วยศาสตราจารยGจรีรัตนG สุวรรณG  กรรมการ 
  ผู+อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑๐. นายปรีชา  ไชยโย  เปMนกรรมการและเลขานุการ 
  ผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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 ๑๑. หัวหน+างานคลังหรือผู+แทน   เปMนกรรมการและ 
      ผู+ช6วยเลขานุการ 
 

 ๕.๒ การแต6งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
โดยมหาวิทยาลัยได+ดําเนินการตามความข+อ ๗ ของข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วยหลักเกณฑ, 
วิธีการได+มา และคุณสมบัติของผู+ดํารงตําแหน2งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ ยกเว+นองค,ประกอบของกรรมการใน 
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  เปNนประธานกรรมการ โดยให+นายกสภามหาวิทยาลัย
แต2งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ และ (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน เปNนกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ประธานได+ เสนอให+นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู+ทรงคุณวุฒิ เปNนประธานกรรมการตาม (๑) และให+กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง  
ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิได+เลือกนายสมเกียรติ อัญชนา เปNนกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาเก่ียวกับสิทธิการลงคะแนนเลือกอธิการบดีของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยท่ีเปNนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยได+เสนอมอบฝTายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ศึกษาแนวปฏิบั ติหรือการตีความของกฤษฎีกาในกรณีดังกล2าวว2าเปNนอย2างไร และนําเสนอให+ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งต2อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแต6งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
     ประกอบด+วย 
   ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ประธานกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. อาจารยGแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการ 
   ประธานสภาคณาจารยGและข+าราชการ 
  ๔. อาจารยGเอกรัฐ อินตPะวงศา กรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยGประจํา  
  ๕. นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ กรรมการ 
   บุคคลในท+องถ่ินท่ีมีส6วนเก่ียวข+องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
  ๖. ผู+ช6วยศาสตราจารยGธนวิทยG บุตรอุดม กรรมการและเลขานุการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+บริหาร 
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  ๗. นายปรีชา ไชยโย กรรมการและผู+ช6วยเลขานุการ 
   บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
  ๘. นางก่ิงดาว  ปQดเปา ผู+ช6วยเลขานุการ 
   หัวหน+างานประชุมและพิธีการ 
 ๒. มอบฝJายเลขานุการสภาฯ ศึกษาแนวปฏิบัติหรือการตีความของกฤษฎีกาในกรณี 
   การลงคะแนนเลือกอธิการบดีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปMนคณะกรรมการ 
   สรรหาอธิการบดีว6าเปMนอย6างไร และนําเสนอให+สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
   ในการประชุมครั้งต6อไป 
 

 ๕.๓ การพิจารณาให+ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6 หลักสูตรครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร+างสรรคGและการออกแบบการสอน พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม2 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสร+างสรรค,และการออกแบบการสอน พ.ศ.๒๕๕๗  
โดยได+ขออนุญาตท่ีประชุมให+อาจารย,ฟIสิกส, ฌอน บัวกนก และอาจารย,กนิษฐ,กานต, ปGนแก+ว อาจารย,
ประจําคณะครุศาสตร, ได+เสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสร+างสรรค,และการออกแบบการสอน พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอให+แก+ไข ดังนี้ 
  ๑. ควรปรับแก+ไขชื่อหลักสูตรจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีสร+างสรรค,และการออกแบบ
การสอน” เปNน “สาขาวิชาเทคโนโลยีสร+างสรรค,และการออกแบบการเรียนรู+” 
  ๒. ควรเพ่ิมอาจารย,ท่ีมีคุณวุฒิด+านการศึกษาเปNนอาจารย,ประจําหลักสูตร 
  ๓. ควรเพ่ิมแบบสํารวจในกลุ2มของสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๔. หน+าท่ี ๑๖ ตารางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา อาชีพในลําดับท่ี ๓ และ
ลําดับท่ี ๔ ไม2สอดคล+องกับหลักสูตร 

  ในการนี้ ประธานได+เสนอโปรแกรมการออกแบบหลักสูตรในอนาคต โดยให+คํานึงถึง
ประเด็นต2าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 
  ๒. การสร+างงานเปNนทีม โดยให+สามารถทํางานร2วมกับคนอ่ืนได+ท้ังชาวไทยและ
ต2างประเทศ 
  ๓. การพัฒนาโดยให+เปNนไปในเชิงสร+างคนให+มีความคิดสร+างสรรค, 
  ๔. เนื้อหาสาระของแต2ละรายวิชาสามารถนําไปสู2การสร+างสรรค,ได+    
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มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
    เทคโนโลยีสร+างสรรคGและการออกแบบการสอน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให+มีการปรับแก+ 
    ตามข+อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ การพิจารณาให+ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรใหม6 พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม2 พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได+ขออนุญาตท่ีประชุมให+อาจารย,สําเริง กระฉอดนอก 
อาจารย,สิริพิศ พิศชวนชม และอาจารย,วีรนุช คฤหานนท, อาจารย,ประจําคณะวิทยาศาสตร, ได+เสนอ
รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหลักสูตรใหม2 พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ให+ปรับแก+ชื่อหลักสูตรจาก “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” เปNน 
“หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต,” 
  ๒. ปรับจํานวนหน2วยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนให+สอดคล+องกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม6  
     พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให+มีการปรับตามข+อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส6งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
     ประยุกตG หลักสูตรใหม6 พ.ศ.๒๕๕๗ ให+สํานักงานคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 

 ๕.๕ การพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ ตามเสนอ  
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 ๕.๖ การพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ การพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจํา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะให+ตรวจสอบผลงานวิจัยของอาจารย,พอใจ 
สิงหเนตร ว2าเปNนผลงานวิจัยท่ีเสนอขอสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือไม2 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ โดยให+ตรวจสอบผลงานวิจัยของอาจารยGตามข+อเสนอแนะ 
    ของท่ีประชุม  
 

 ๕.๘ การพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย,ประจํา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยGประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบัญชีตามเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

๙

 ๕.๙ การพิจารณาให+ความเห็นชอบการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบัญชี ตามเสนอ  
 

 ๕.๑๐ ขออนุมัติกําหนดตําแหน6งให+อาจารยGประจําดํารงตําแหน6งทางวิชาการ 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝTายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู+ ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน2งให+อาจารย,วัฒนา  
มกรโรจน,ฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน2งผู+ช2วย
ศาสตราจารย, สาขาวิชาก2อสร+าง-โยธา ท้ังนี้ต้ังแต2วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน6งให+อาจารยGวัฒนา มกรโรจนGฤทธิ์ ดํารงตําแหน6งผู+ช6วย 
     ศาสตราจารยG สาขาวิชาก6อสร+าง-โยธา ท้ังนี้ ตั้งแต6วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต6งตั้งอาจารยGวัฒนา มกรโรจนGฤทธิ์  
     และให+แจ+ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต6วันออกคําส่ังแต6งตั้งพร+อมกับ 
     สําเนาคําส่ังแต6งตั้งคณะกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน+าท่ีประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๑๑ รายงานผลการเบิกจ6ายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําปVงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสท่ี ๔ 

  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน+อย รองอธิการบดีฝTายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู+ ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจ2าย
งบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะให+มีการปรับกลยุทธ,เก่ียวกับแผน 
การเบิกจ2ายงบประมาณประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให+เปNนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ6ายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําปV 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสท่ี ๔ ตามเสนอ และให+มหาวิทยาลัยปรับกลยุทธG 
    เก่ียวกับแผนการเบิกจ6ายงบประมาณประจําปVงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให+เปMนไป 
    ตามนโยบายของรัฐบาล 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

๑๐

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ 

  ประธานได+แจ+งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร,ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ในการนี้ อธิการบดีได+ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมงานสโมสรสันนิบาต 
ประจําปY ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค,  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

 ๖.๒ ขอแก+ไขมติสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระท่ี ๕.๙ ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแก+ไขมติสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระท่ี ๕.๙ ของการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข+อ ๑ จาก “เห็นชอบและอนุมัติ
งบประมาณจํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล+านสี่แสนบาทถ+วน) เพ่ือจ+างศึกษา วิจัย ออกแบบโครงการ
อาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ให+มีความชัดเจนจึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา
แก+ไขเปNน “เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเงินรายได+คงคลัง จํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล+านสี่แสน-
บาทถ+วน) เพ่ือจ+างเปNนค2าจ+างออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให+แก+ไขมติสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระท่ี ๕.๙ ของการประชุม 
    สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข+อ ๑  
    จาก “เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล+าน- 
    ส่ีแสนบาทถ+วน) เพ่ือจ+างศึกษา วิจัย ออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัย 
    บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” เปMน “เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ 
    เงินรายได+คงคลัง จํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล+านส่ีแสนบาทถ+วน)  
    เพ่ือจ+างเปMนค6าจ+างออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏลําปาง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

๑๑

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปGดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน+างานประชุมและพิธีการ ผู+อํานวยการกองกลาง  
 ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู+บันทึก/พิมพGรายงานการประชุม ผู+กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู+ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ,) 
 ผู+อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝTายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู+กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู+ตรวจรายงานการประชุม  

 

 ได+ผ2านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร+อยแล+ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก+ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


