
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน.หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู&มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก&ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย)เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๕. อาจารย)สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน/ง 
๖. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย)สุเทพ สวนใต& กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย)     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย)ไพบูลย) วิวัฒน)วงศ)วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย)สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู&ช/วยศาสตราจารย)เรืองเดช วงศ)หล&า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รองศาสตราจารย)สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๕.  รองศาสตราจารย)นันทะ บุตรน&อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๖.  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร  
๑๗. อาจารย)ภานุวัฒน) ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๑๘. อาจารย)ปริตต) สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๑๙. อาจารย)ปAยะ วัตถพาณิชย) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๒๐. อาจารย)เอกรัฐ อินตCะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย)ประจํา 
๒๑.  ผู&ช/วยศาสตราจารย)กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู&ไม4มาประชุม (มีภารกิจจําเป6น) 
๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายชนรรค)   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู&ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๒

ผู&เข&าร4วมประชุม  
๑. อาจารย)อนุรักษ) อาทิตย)กวิน อาจารย)ผู&รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ 
๒. อาจารย)ขจรศักด์ิ วงศ)วิราช อาจารย)ผู&รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการ  
๓. อาจารย)ศุภวุฒิ ผากา อาจารย)ผู&รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟHา 
๔. อาจารย)วราภรณ) ทุมชาติ อาจารย)ผู&รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟHา 
๕. อาจารย)สันติ วงศ)ใหญ/ อาจารย)ผู&รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟHา 
๖. นายวรากร เนือยทอง ผู&อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

ผู&ปฏิบัติหน&าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปIดเปา  ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู&ไม4ปฏิบัติหน&าท่ีในการประชุม 
๑.  นายเกรียงเดช แก&วบุญปIน  ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก&ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล/าวเปAด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ&งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การจัดทําโครงการยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวปฏิรูประบบราชการ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศอยู/ระหว/างจัดทําโครงการ
ยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวปฏิรูประบบราชการ และเม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ท่ีผ/านมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๔๐ แห/งได&เข&าพบรัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือรับนโยบาย
เก่ียวกับการผลิตกําลังคน การจัดทําหลักสูตร และการผลิตครู และในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ) ๒๕๕๖ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๓

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงศึกษาธิการได&นัดหมายให&อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง ๔๐ แห/ง เข&าพบ 
เพ่ือหารือเก่ียวกับเรื่องดังกล/าวอีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ งานเดิน ว่ิง และข่ีจักรยานเพ่ือจัดตั้งกองทุนช4วยเหลือครูชายแดนใต& 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดลําปางได&มอบหมายให&
มหาวิทยาลัยเปKนเจ&าภาพจัดงานเดิน วิ่ง และข่ีจักรยานเพ่ือจัดต้ังกองทุนช/วยเหลือครูท่ีปฏิบัติหน&าท่ีในเขต 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต& โดยจะมีการจัดคอนเสริต)เพ่ือเปAดรับบริจาคจากประชาชนภายในจังหวัดลําปาง 
เพ่ือนําเงินไปสมทบกองทุนดังกล/าว 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การแก&ไขรัฐธรรมนูญ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&รับมอบหมายจากจังหวัด
ลําปางให&เปKนประธานเสวนาเก่ียวกับการแก&ไขรัฐธรรมนูญ  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ โครงการปฐมนิเทศผู&บริหารใหม4  

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/ามหาวิทยาลัยอยู/ระหว/างการจัดทําโครงการปฐมนิเทศผู&บริหารใหม/ 
ท่ีจะเข&ารับตําแหน/งในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ การปรับเพ่ิมค4าแรง ๓๐๐ บาท 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู/ระหว/างการพิจารณาหารือเก่ียวกับการปรับ
เพ่ิมค/าแรง ๓๐๐ บาท ตามนโยบายรัฐบาล  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๔

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ 

  ตามท่ีได&มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี  
๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน)หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝOายเลขานุการ ได&จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร&อยแล&ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๐ หน&า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต/หน&า ๑-๑๐ ซ่ึงฝOายเลขานุการ 
ได&ดําเนินการจัดส/งหนังสือเพ่ือให&กรรมการสภามหาวิทยาลัยได&รับรองรายงานการประชุมดังกล/าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๑ ลงวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให&กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส/งข&อแก&ไขให&ฝOายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ หากพ&นกําหนดวันดังกล/าว
ให&ถือว/ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมมีการแก&ไขหน&าท่ี ๗ ย/อหน&าท่ี 
๓ ข&อ ๓ บรรทัดท่ี ๓ ให&แก&ไขข&อความจาก “...ซ่ึงมตินั้นก็มิได&ห&ามมิให&มหาวิทยาลัยดําเนินก/อสร&าง
ดังกล/าว" เปKน “. . . ซ่ึงมุ/ ง ท่ีจะจัดท่ีพักให& กับอาจารย)และบุคลากรท่ีมีครอบครัวแล&วได& พักอาศัย 
อย/างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวท่ีดี รวมท้ังเปKนการจูงใจให&การทํางานมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน”  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕  
    โดยให&มีการแก&ไขตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม/มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  ผู&ช/วยศาสตราจารย)กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ) รองอธิการบดีฝOายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน)หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝOายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได&สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๕

 ๔.๒ กรอบอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&แจ&งให&ท่ีประชุมทราบว/าจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ร/าง) กรอบอัตรากําลัง
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารย)นันทะ บุตรน&อย รองอธิการบดีฝOายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู&ดํารงตําแหน/งบริหาร ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยได&ขออนุญาตท่ีประชุมให&นายวรากร เนือยทอง ผู&อํานวยการ 
กองนโยบายและแผน เปKนผู&นําเสนอ 

  นายวรากร เนือยทอง ผู&อํานวยการกองนโยบายและแผน ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณา
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข&อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรกําหนดวิธีการหรือมาตรการในการสนับสนุนความเสี่ยงเก่ียวกับการเพ่ิมคุณวุฒิ 
ตําแหน/งทางวิชาการ และงานวิจัย 
  ๒. ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร การผลิตบัณฑิต และงานวิจัย ให&ชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเส่ียง ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
    โดยให&มีการปรับแก&และดําเนินการตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๒ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปWการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๓๘๔ คน ดังนี้ 
   สาขานิติศาสตร) จํานวน ๘  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร) จํานวน ๗๓  คน 
   สาขาศิลปศาสตร) จํานวน ๘๕  คน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๖

   สาขาครุศาสตร) จํานวน ๑  คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๖๙  คน 
   สาขาบัญชี จํานวน ๔๘  คน 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑   
   ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและได& ต้ังข&อสังเกตว/าในการผลิตบัณฑิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาขอให&มหาวิทยาลัยเน&นเรื่องคุณภาพให&เปKนไปตามเกณฑ)และมีประสิทธิภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให&ปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปEการศึกษา  
    ๒๕๕๕ จํานวน ๓๘๔ คน ตามเสนอ  

 

 ๕.๓ การแต4งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) (แทนตําแหน4ง 
ท่ีว4าง) 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาการแต/งต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 
(แทนตําแหน/งท่ีว/าง) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได&ดําเนินการตามความข&อ ๔ ย/อหน&า ๓ “การได&มาซ่ึงกรรมการตาม 
(๒) (๔) (๕) และ (๖) ให&แต/ละกลุ/มเลือกกันเอง” เรียบร&อยแล&ว ผลปรากฏว/า ผู&ช/วยศาสตราจารย)สุวรรณี 
จันทร)ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปKนผู&ได&รับเลือกเปKนกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) (แทนตําแหน/งท่ีว/าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งผู&ช4วยศาสตราจารย.สุวรรณี จันทร.ตา คณบดีคณะเทคโนโลยี  
   การเกษตร เป6นกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.)  
   (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) 
 

 ๕.๔ การแต4งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาการแต/งต้ังกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร) 
(แทนตําแหน/งท่ีว/าง) ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)ได&ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประจําคณะ
จากคณาจารย)ประจําตามตามข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว/าด&วย คณะกรรมการประจําคณะ  
พ.ศ.๒๕๕๔ เรียบร&อยแล&ว ประกอบด&วย อาจารย)สมเกียรติ เบญจศาสตร) และอาจารย)จาตุรนต) วรรณนวล 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.  
   (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) ประกอบด&วย 
  ๑. อาจารย.สมเกียรติ เบญจศาสตร. 
  ๒. อาจารย.จาตุรนต. วรรณนวล 
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๗

 ๕.๕ พิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ หมายเลข ๕.๕.๒ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาและมีข&อเสนอแนะให&ปรับแก&ไข ดังนี้ 
  ๑. หน&าท่ี ๒ หัวข&อ ๕.๓ การรับนักศึกษา ควรกําหนดเกณฑ)การวัดความสามารถในการ
ใช&ภาษาไทย 
  ๒. หน&าท่ี ๒๖ ให&เพ่ิมการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  ๓. หน&า ๑๐๓ ช/องตารางหัวข&อเหตุผลในการปรับปรุงให&เพ่ิมข&อความ “เพ่ือให&เปKนไปตาม
เกณฑ)ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยให&มี 
     การปรับแก&ตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส4งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
     ให&สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๖ พิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟLา 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟHา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ หมายเลข ๕.๖.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟLา ตามเสนอ  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส4งหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟLา 
    ให&สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบใช&งบเร4งด4วนเพ่ือเป6นค4าจ&างออกแบบอาคารเรียน บริการวิชาการ 
และอเนกประสงค. 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบใช&งบเร/งด/วนเพ่ือเปKนค/าจ&างออกแบบอาคารเรียน 
บริการวิชาการ และอเนกประสงค) โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&จัดทําคําของบประมาณ 
เพ่ือก/อสร&างอาคารเรียน บริการวิชาการ และอเนกประสงค) ในปWงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณ 
๑๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยการดําเนินการดังกล/าวจะต&องมีแบบรูปรายการก/อสร&างพร&อมดําเนินการได&ทันที
ท่ีได&รับอนุมัติงบประมาณ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๘

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให&ความเห็นชอบใช&งบ
เร/งด/วนเพ่ือเปKนค/าจ&างออกแบบอาคารเรียน  บริการวิชาการ และอเนกประสงค) เปKนอาคารสูง ๕ ชั้น ๑ หลัง 
พ้ืนท่ีใช&สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร ค/าออกแบบก/อสร&าง ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให&ใช&งบเร4งด4วนเพ่ือเป6นค4าจ&างออกแบบอาคารเรียน บริการวิชาการ  
    และอเนกประสงค. เป6นเงินจํานวนท้ังส้ิน ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล&านหกแสน- 
    ห&าพันบาทถ&วน) 
 

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือข4ายของมหาวิทยาลัย 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาให&ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือข/ายของ
มหาวิทยาลัย โดยศูนย)คอมพิวเตอร) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดําเนินการปรับปรุงและ
ขยายระบบเครือข/ายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากอุปกรณ)เดิมมีอายุการใช&งานเกือบสิบปWทําให&ล&าสมัย  
ใกล&ชํารุด และอีกท้ังยังมีความจําเปKนท่ีจะต&องขยายการให&บริการเครือข/ายไร&สายให&เพียงพอแก/การใช&งาน
และเหมาะสมกับยุคสมัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให&ความเห็นชอบ
โครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือข/ายของมหาวิทยาลัย โดยใช&งบประมาณท้ังสิ้นจํานวน ๔,๒๘๐,๐๐๐ 
บาท (สี่ล&านสองแสนแปดหม่ืนบาทถ&วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการปรับปรุงและขยายระบบเครือข4ายของมหาวิทยาลัย โดยใช& 
    งบประมาณบริหารกลางกันเหล่ือมปE ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป6นเงิน 
    จํานวน ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท (ส่ีล&านสองแสนแปดหม่ืนบาทถ&วน)  
 

 ๕.๙ ขอความเห็นชอบโครงการฝPกอบรมผู&ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรท่ี ๒ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน/ง ได&เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาให&ความเห็นชอบโครงการฝYกอบรมผู&ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตรท่ี ๒ โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะจัดโครงการฝYกอบรม 
ผู&ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรท่ี ๒ (สําหรับผู&ท่ีไม/มีประสบการณ)ประเมินคุณภาพ) ระหว/าง
วันท่ี ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให& 
ความเห็นชอบโครงการฝYกอบรมผู&ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรท่ี ๒ โดยใช&งบประมาณท้ังสิ้น
จํานวน ๑๔๕,๓๐๐ (หนึ่งแสนสี่หม่ืนห&าพันสามร&อยบาทถ&วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการฝPกอบรมผู&ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรท่ี ๒  
    โดยใช& งบประมาณบริหารกลางกันเหล่ือมปE ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
    เป6นเงิน๑๔๕,๓๐๐ (หนึ่งแสนส่ีหม่ืนห&าพันสามร&อยบาทถ&วน)  
 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๙

 ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบการให&ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปE ๒๕๕๕/๒๕๕๖ 

  ผู&ช/วยศาสตราจารย)เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน/ง ในฐานะประธานคณะกรรมการปริญญากิตติมศักด์ิ เสนอให&ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปWการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ จํานวน ๒ คน ได&แก/ 
  ๑. นายดํารง พิเดช ให&ได&รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี 
 บัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร)สิ่งแวดล&อม  
  ๒. นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย ให&ได&รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท/องเท่ียว 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ - หมายเลข ๕.๑๐.๒ 

  ท่ีประชุมร/วมกันพิจารณาบุคคลผู&สมควรได&รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปWการศึกษา 
๒๕๕๕-๒๕๕๖ ซ่ึงได&รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการปริญญากิตติมศักด์ิ โดยได&ดําเนินการตามข&อ ๑๒ 
และข&อ ๑๓ แห/งข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว/าด&วย การให&ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๔๙ และ
ข&อ ๓ แห/งข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว/าด&วย การให&ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
ได&มีมติ ดังนี้ 
  ๑. นายดํารง พิเดช เปKนผู&สมควรได&รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร)สิ่งแวดล&อม  
  ๒. นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย เปKนผู&ได&รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท/องเท่ียว 

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปEการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ดังนี้ 
 ๑. นายดํารง  พิเดช  เป6นผู&สมควรได&รับปริญญาวิทยาศาสตร 
     ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
     วิทยาศาสตร.ส่ิงแวดล&อม  
 ๒. นายประสิทธิ์  สิริศรีสกุลชัย  เป6นผู&ได&รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
     ท4องเท่ียว 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

  ประธานได&แจ&งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดจัดในวันเสาร)ท่ี ๙ กุมภาพันธ) ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห&องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน)หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖ 

๑๐

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปIดเปา)  
 หัวหน&างานประชุมและพิธีการ  
 ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู&บันทึก/พิมพ.รายงานการประชุม  
  
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู&อํานวยการกองกลาง ผู&อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู&ช/วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม  

 
 
 
 (ผู&ช/วยศาสตราจารย)กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ)) 
 รองอธิการบดีฝOายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&ตรวจรายงานการประชุม 


