
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน1หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู+มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก+ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย,เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๕. อาจารย,สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๖. รองศาสตราจารย,สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู+ช2วยศาสตราจารย,เรืองเดช วงศ,หล+า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย,ไพบูลย, วิวัฒน,วงศ,วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๓.  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน+อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๔.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สุวรรณี จันทร,ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๕.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,นพนันท, สุขสมบูรณ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๖. อาจารย,เอกรัฐ อินตAะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๗. อาจารย,ภานุวัฒน, ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๘. อาจารย,ปBยะ วัตถพาณิชย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๑๙. อาจารย,วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจํา 
๒๐.  ผู+ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู+ไม7มาประชุม (มีภารกิจจําเป9น) 
๑. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายชนรรค,   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๓.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย,     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย,สุเทพ สวนใต+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๒

ผู+เข+าร7วมประชุม 
๑. อาจารย,รวิภา ยงประยูร อาจารย,ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๒. อาจารย,วราคม วงศ,ชัย อาจารย,ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๓. อาจารย,อดิศร ถมยา อาจารย,ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๔. อาจารย,ศรัณยา สินพาณี อาจารย,ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส, 
๕. อาจารย,ชมัยพร กาญจนพันธุ, อาจารย,ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส, 
๖. อาจารย,ออมทอง พัฒนพงษ, อาจารย,ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส, 
 

ผู+ปฏิบัติหน+าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปHดเปา  ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก+ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล2าวเปBด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ+งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การสร+างความรู+เพ่ือพัฒนาการทํางานให+บรรลุผลสําเร็จ 

  ประธานได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบถึงแนวทางการสร+างความรู+เพ่ือพัฒนาการทํางานให+
บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงประกอบด+วย 
  ๑. รู+จริง (Reality and Deeply) 
  ๒. รู+กว+าง (Widely) 
  ๓. รู+ไกล (Foresight) 
  ๔. รู+เร็ว (Update) 
  ๕. รู+เท2าทัน (Outside-in) 
  ๖. รู+จักประยุกต,ใช+ประโยชน, (Application) 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓

 ๑.๒ ข+อคิดเห็นเปรียบเทียบเก่ียวกับหลักเกณฑ1และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย1ประจําของนายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ 

  ประธานได+แจ+งให+ ท่ีประชุมทราบว2านายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย, กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิได+เสนอข+อคิดเห็นเปรียบเทียบเก่ียวกับหลักเกณฑ,และวิธีการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจําเพ่ือประกอบในการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ซ่ึงนายแสงชัย 
เอกพัฒนพาณิชย, กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ ไม2สามารถเดินทางมาประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ได+เนื่องจากติดภารกิจต2างประเทศ 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๓ ผลการพิจารณาของศาลปกครองในคดีของรองศาสตราจารย1วันชัย ผู+ภักดี 
  ประธานได+แจ+ งให+ ท่ีประชุมทราบขณะนี้ศาลปกครองได+ พิพากษายกฟfองคดี 
ท่ีรองศาสตราจารย,วันชัย ผู+ภักดี ได+ฟfองสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกรณีไม2ต2ออายุราชการ  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียของสภามหาวิทยาลัย 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+แจ+ งให+ ท่ีประชุมทราบว2าระหว2างวัน ท่ี ๘-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยได+เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองมอสโคว,และเมืองเซนต,ปgเตอร,เบิร,ก ประเทศสหพันธรัฐ
รัสเซีย ซ่ึงเปhนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเซนต,ปgเตอร,เบิร,ก และได+รับความรู+เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร,ของราชวงศ,รูมานAอฟแห2งสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนความสัมพันธ,อันลึกซ้ึงของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล+าเจ+าอยู2หัวกับพระเจ+าซาร,นิโคลัสท่ี ๒ ในสมัยสงครามล2าอาณานิคม 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ โครงการบัณฑิตไทยโตไปไม7โกง 
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว2าเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได+เดินทางไปเปBดโครงการ
บัณฑิตไทยโตไปไม2โกง ซ่ึงเปhนโครงการท่ีทําร2วมกันระหว2างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏท่ัวประเทศ 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๖ การจัดงานลอยกระทงของจังหวัดลําปาง  
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จังหวัดลําปางจะจัดงานลอยกระทง 
โดยมีชื่องานว2า “ล2องสะเปาจาวเวียงละกอน” ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะทํากระทงใหญ2เข+าร2วมขบวนแห2 
ในครั้งนี้ด+วย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๔

 ๑.๗ งานสโมสรสันนิบาต ประจําปJ ๒๕๕๖ 
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบในวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะจัดงานสโมสรสันนิบาต
ประจําปg ๒๕๕๖ ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท2านร2วมงานดังกล2าว 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได+มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝmายเลขานุการ ได+จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร+อยแล+ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๙ หน+า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต2หน+า ๑-๙ ซ่ึงฝmายเลขานุการ 
ได+ดําเนินการจัดส2งหนังสือเพ่ือให+กรรมการสภามหาวิทยาลัยได+รับรองรายงานการประชุมดังกล2าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๗ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให+กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส2งข+อแก+ไขให+ฝmายเลขานุการภายในวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หากพ+นกําหนดวัน
ดังกล2าวให+ถือว2ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม2มีการแก+ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖  
    โดยไม7มีการแก+ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ ขอแก+ไขข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว7าด+วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ1และ
วิธีการได+มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย1ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ 

  อาจารย, สุ เทพ ทองคํา  ประธานสภาคณาจารย,และข+ าราชการ  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาแก+ไขข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ว2าด+วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ,และวิธีการได+มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย,ประจําของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะว2ามหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิธีการได+มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 
๑๖ แห2งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ก2อนเพ่ือเปhนข+อมูลประกอบการพิจารณาแก+ไข    
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๕

มติสภามหาวิทยาลัย    มอบมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือศึกษา 
   รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการได+มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖  
   แห7งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, รองอธิการบดีฝmายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว2าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝmายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได+สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การแต7งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร1 
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบถึงการแต2งต้ังรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร, ประกอบด+วย 
  ๑. อาจารย,หฤทัย ไทยสุชาติ รองคณบดีฝmายวิชาการ 
  ๒. อาจารย,เยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดีฝmายกิจการนักศึกษา 
  ๓. อาจารย,ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝmายวางแผนและพัฒนา  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๓ การแต7งตั้งผู+ช7วยอธิการบดีด+านวิเทศสัมพันธ1 
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน2ง ได+แจ+งให+ท่ีประชุมทราบว2าขณะนี้มหาวิทยาลัยได+แต2งต้ังอาจารย,อัจฉริยา ครุธาโรจน, ให+ดํารง
ตําแหน2งผู+ช2วยอธิการบดีด+านวิเทศสัมพันธ, แทนผู+ช2วยศาสตราจารย,บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ซ่ึงโอนย+ายไป
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี 
๔.๓.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๖

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต7งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย1และข+าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
  ผู+ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน2ง ได+เสนอให+ ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการสภาคณาจารย,และข+าราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบด+วย 
  ๑. อาจารย,แวอีเลียส บินโซดาโอะ เปhนประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย,รัชนีวรรณ มาวงศ, เปhนกรรมการ 
  ๓. อาจารย,วรญา รอดวินิจ เปhนกรรมการ 
  ๔. อาจารย,อัจฉริยา ครุธาโรจน, เปhนกรรมการ 
  ๕. รองศาสตราจารย,สุวรรณี โพธิศรี เปhนกรรมการ 
  ๖. อาจารย,สรัญญา บัลลังก, เปhนกรรมการ 
  ๗. ผู+ช2วยศาสตราจารย,นันทินา ดํารงวัฒนกูล เปhนกรรมการ 
  ๘. อาจารย,ประนอม วงศ,หม่ืนรัตน, เปhนกรรมการ 
  ๙. อาจารย,จิรพันธ, เครือสาร เปhนกรรมการ 
  ๑๐. อาจารย,อรพิณ จารุสิริรังษี เปhนกรรมการ 
  ๑๑. อาจารย,รัชนี คะระวาด เปhนกรรมการ 
  ๑๒. อาจารย,ธชนม, ก+าวสมบูรณ, เปhนกรรมการ 
  ๑๓. นางก่ิงดาว ปHดเปา เปhนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ในการนี้ สําหรับกรรมการลําดับท่ี ๔ อาจารย,อัจฉริยา ครุธาโรจน, ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจากได+รับการแต2งต้ังให+ดํารงตําแหน2งผู+ช2วยอธิการบดีด+านวิเทศสัมพันธ, คณะกรรมการดําเนินการเลือก
คณะกรรมการสภาคณาจารย,และข+าราชการจะดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย,และข+าราชการแทน 
อาจารย,อัจฉริยา ครุธาโรจน, ให+แล+วเสร็จภายในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบแต7งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย1และข+าราชการของมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏลําปาง ประกอบด+วย 
   (๑) อาจารย1แวอีเลียส บินโซดาโอะ เป9นประธานกรรมการ 
   (๒) อาจารย1รัชนีวรรณ มาวงศ1 เป9นกรรมการ 
   (๓) อาจารย1วรญา รอดวินิจ เป9นกรรมการ 
   (๔) รองศาสตราจารย1สุวรรณี โพธิศร ี เป9นกรรมการ 
   (๕) อาจารย1สรัญญา บัลลังก1 เป9นกรรมการ 
   (๖) ผู+ช7วยศาสตราจารย1นันทินา ดํารงวัฒนกูล เป9นกรรมการ 
   (๗) อาจารย1ประนอม วงศ1หม่ืนรัตน1 เป9นกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๗

   (๘) อาจารย1จิรพันธ1 เครือสาร เป9นกรรมการ 
   (๙) อาจารย1อรพิณ จารุสิริรังษี เป9นกรรมการ 
   (๑๐) อาจารย1รัชนี คะระวาด เป9นกรรมการ 
   (๑๑) อาจารย1ธชนม1 ก+าวสมบูรณ1 เป9นกรรมการ 
   (๑๒) นางก่ิงดาว ปLดเปา เป9นกรรมการ 
  ๒. มอบคณะกรรมการสภาคณาจารย1และข+าราชการจะดําเนินการเลือกกรรมการ 
    สภาคณาจารย1และข+าราชการแทน อาจารย1อัจฉริยา ครุธาโรจน1 ให+แล+วเสร็จ 
    ภายในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต7งตั้ง 
    พร+อมกรรมการรายอ่ืน 
 

 ๕.๒ (ร7าง) ข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว7าด+วย หลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไข
การให+ข+าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน1ทางราชการ พ.ศ. ... 
  รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
กรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน+าท่ีแทนประธานคณะกรรมการยก
ร2างกฎ ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัย ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ข+อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ว2าด+วย หลักเกณฑ, วิธีการ และเง่ือนไขการให+ข+าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุด
ราชการเพ่ือประโยชน,ทางราชการ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร7าง) ข+อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว7าด+วย หลักเกณฑ1 วิธีการ  
    และเง่ือนไขการให+ข+าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการ 
    เพ่ือประโยชน1ทางราชการ พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ (ร7าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว7าด+วย กองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
  รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู+ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
กรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน+าท่ีแทนประธานคณะกรรมการยกร2าง
กฎ ระเบียบ และข+อบังคับของมหาวิทยาลัย ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ว2าด+วย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๓ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะให+เพ่ิมข+อใหม2ก2อนข+อ ๒๖ จํานวน ๓ ข+อ โดย
ให+ใช+ข+อความ ดังนี้ 
  ๑. ข+อ ๒๕ “ให+การจัดสวัสดิการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย  
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย การจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย  
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๘

การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีกําลังดําเนินการอยู2เปhนการจัดสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้”   
  ๒. ข+อ ๒๖ “ให+ เ งินท่ีมหาวิทยาลัยอุดหนุนเพ่ือการจัดสวัสดิการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว2าด+วย การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ให+
ถือเปhนเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้” 
  ๓. ข+อ ๒๗ “ให+คณะกรรมการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย การจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด+วย การจัดสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปางว2าด+วย การจัด
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๕๑ ปฏิบัติหน+าท่ีไปจนกว2าจะได+คณะกรรมการชุดใหม2” 
  สําหรับรายได+ของกองทุนสวัสดิการท่ีมาจากเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัยอาจมีการปรับ
เพ่ิมตามความเหมาะสม โดยให+มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล2าว 
ตามแผนปฏิบัติราชการแต2ละปgงบประมาณไม2น+อยกว2าปgละหนึ่งล+านบาท 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ (ร7าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว7าด+วย กองทุนสวัสดิการ 
     ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให+มีการปรับแก+ตามข+อเสนอแนะของ 
     ท่ีประชุม 
   ๒. เห็นชอบให+มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน 
     เพ่ือเป9นรายได+ของกองทุนสวัสดิการตามแผนปฏิบัติราชการแต7ละปJงบประมาณ 
     ไม7น+อยกว7าปJละหนึ่งล+านบาท 
   

 ๕.๔ พิจารณาให+ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
(หลักสูตรใหม7) พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝmายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรใหม2) พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๒   

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  
     (หลักสูตรใหม7) พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส7งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
     พลังงาน (หลักสูตรใหม7) พ.ศ.๒๕๕๖ ให+สํานักงานคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๙

 ๕.๕ พิจารณาให+ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส1 

  ผู+ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝmายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาให+ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม2 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส, รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-หมายเลข ๕.๕.๒  

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ควรเน+นให+ผู+เรียนได+ทําโครงการเพ่ือประสบการณ,ตามวัตถุประสงค,ของหลักสูตร 

  ๒. ให+เพ่ิมอาจารย,พิเศษจากบุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ,และให+นักศึกษาได+ฝoก
ปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการหรือหน2วยงานภายนอก 

  ๓. ขอให+คํานึงถึงองค,รวมในการพัฒนาหน2วยงานทางธุรกิจเพ่ือเปhนการเตรียมบัณฑิตสู2
ตลาดแรงงาน 

  ๔. ในการนําเสนอหลักสูตรขอให+ระบุจุดเด2นของหลักสูตรให+ชัดเจนและนําเสนอ
ประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยได+ให+ข+อเสนอแนะว2าได+ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอย2างไรให+ชัดเจนเปhนข+อ ๆ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
    การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส1 โดยให+มีการปรับแก+และเพ่ิมเติมรายละเอียด 
    ตามข+อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ ค7าเปOาหมายตัวบ7งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปJการศึกษา ๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน+อย รองอธิการบดีฝmายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณาค2าเปfาหมายตัวบ2งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปgการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบค7าเปOาหมายตัวบ7งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปJการศึกษา  
    ๒๕๕๖ ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ (ร7าง) ตัวบ7งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน+อย รองอธิการบดีฝmายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณา(ร2าง) ตัวบ2งชี้เพ่ิมเติมตาม 
อัตลักษณ,ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร7าง) ตัวบ7งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัยตามเสนอ 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๑๐

 ๕.๘ รายงานผลการเบิกจ7ายงบประมาณ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๔ 

  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน+อย รองอธิการบดีฝmายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจ2ายงบประมาณ 
ประจําปgงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ7ายงบประมาณ ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
    ไตรมาสท่ี ๔ 
 

 ๕.๙ รายงานงบการเงิน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน+อย รองอธิการบดีฝmายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู+ดํารงตําแหน2งบริหาร ได+เสนอให+ท่ีประชุมพิจารณารายงานงบการเงิน ประจําปg
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีรายได+สูงกว2าค2าใช+จ2ายจํานวน ๘๕,๖๐๒,๐๓๓.๕๕ บาท ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการปรับปรุงบัญชีเพ่ือนําเข+าเปhนเงินรายได+คงคลังของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข+อเสนอแนะว2าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต2อไป
ขอให+มหาวิทยาลัยรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยให+เปรียบเทียบย+อนหลัง ๓ ปg ประกอบด+วย 
ปgงบประมาณ ๒๕๕๕ ปgงบประมาณ ๒๕๕๔ และปgงบประมาณ ๒๕๕๓  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานงบการเงิน ประจําปJงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ 
   ๒. มอบรองอธิการบดีฝQายวางแผนและพัฒนานําเสนอรายงานงบการเงินของ 
     มหาวิทยาลัย โดยให+เปรียบเทียบย+อนหลัง ๓ ปJ ประกอบด+วย  
     ปJงบประมาณ ๒๕๕๕ ปJงบประมาณ ๒๕๕๔ และปJงบประมาณ ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 

  ประธานได+แจ+งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดในวันศุกร,ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห+องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

๑๑

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปHดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน+างานประชุมและพิธีการ ผู+อํานวยการกองกลาง  
 ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู+ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู+บันทึก/พิมพ1รายงานการประชุม ผู+กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

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

 ได+ผ2านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร+อยแล+ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก+ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

  


