
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 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(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๔. อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๕.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๔.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๕.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๖.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๗. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๘. อาจารย+พงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+เอกรัฐ อินตDะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+วุฒิรัตน+ พัฒนิบูลย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม4มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๒. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปGดเปา  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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๒

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'เข'าร4วมประชุม 
๑. ผู(ช1วยศาสตราจารย+ไพฑูรย+ อินตDะขัน อาจารย+ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
๒. อาจารย+จีราภรณ+ พงศ+พันธุ+พัฒนะ อาจารย+ประจําหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
๓. อาจารย+ประเสริฐ ยังปากน้ํา อาจารย+ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ 
๔. อาจารย+ชิดชนก วงศ+เครือ อาจารย+ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ 
๕. ผู(ช1วยศาสตราจารย+พิรภพ จันทร+แสนตอ อาจารย+ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส+ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล1าวเปHดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การได'รับจัดสรรงบประมาณประจําป>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในปIงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(รับ 
การจัดสรรงบประมาณ เปJนเงินท้ังสิ้น ๕๖๗,๘๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (ห(าร(อยหกสิบเจ็ดล(านแปดแสนห(าร(อย-
บาทถ(วน)  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําป> 
๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในระหว1างวันท่ี ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะมีการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําปI ๒๕๕๗ ณ หอประชุม ทีปGงกรรัศมีโชติ 
วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม1 ในการนี้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะ
เข(ารับรับพระราชทานปริญญาบัตรในช1วงภาคบ1ายของวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงในปIนี้คาดว1าจะมี
บัณฑิตเข(ารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนประมาณ ๑,๔๐๐ คน จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด
ประมาณ ๑,๖๐๐ คน โดยมหาวิทยาลัยได(กําหนดให(มีการซ(อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว1างวันท่ี 
๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ1ของมหาวิทยาลัย  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓

 ๑.๓ โครงการ “คนลําปาง ฮักก๋ันแต'หนา มวลประชา ปาก๋ันปEFนรถถีบ” 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางร1วมกับ
มณฑลทหารบกท่ี ๓๒ ค1ายสุรศักด์ิมนตรีลําปาง และหน1วยงานองค+กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลําปาง
จัดกิจกรรมสร(างความปรองดองสมานฉันท+ รวมพลังประชาชนนักปGQนจักรยานชาวลําปาง จัดโครงการ  
“คนลําปาง ฮักก๋ันแต(หนา มวลประชา ปาก๋ันปGQนรถถีบ” โดยมีผู(สนใจเข(าร1วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 ๑.๔ การจัดกิจกรรมค4ายคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหม4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป>การศึกษา ๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจะเริ่มกิจกรรม 
ค1ายคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาใหม1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ปIการศึกษา ๒๕๕๗ รุ1น ท่ี  ๑ ซ่ึง มีนักศึกษาเข(าร1วมกิจกรรมดังกล1าวรุ1นละประมาณ ๔๐๐ คน  
โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดท้ังหมดจํานวน ๕ รุ1น  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมพรรณราย ๒ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี นั้น 
  ฝWายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต1หน(า ๑-๗ ซ่ึงฝWายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส1งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล1าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๘ ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส1งข(อแก(ไขให(ฝWายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หากพ(นกําหนดวัน
ดังกล1าวให(ถือว1ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม1มีการแก(ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗  
    โดยไม4มีการแก'ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม1มี - 
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๔

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝWายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมพรรณราย ๒ 
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฝWายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การขออนุญาตลาออกจากการเปNนกรรมการสภาวิชาการ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าอาจารย+เอกรัฐ อินตDะวงศา อาจารย+ประจําสังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได(ขอลาออกจากกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ต้ังแต1วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เปJนต(นไป เนื่องจากขณะนี้ดํารงตําแหน1งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา กอปรกับมีภาระ
งานสอนและ ต(องทําผลงานวิจัยทําให(มีภาระงานเพ่ิมข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขออนุมัติงบคงคลังเพ่ือเบิกจ4ายเงินค4าปรับให'แก4บริษัท ครีเอทไฟวP สวิมม่ิงพูล 
จํากัด และ ห'างหุ'นส4วนจํากัด สะสมก4อสร'าง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบคงคลังเพ่ือเบิกจ1ายเงินค1าปรับให(แก1บริษัท ครีเอทไฟว+ 
สวิมม่ิงพูล จํากัด และห(างหุ(นส1วนจํากัด สะสมก1อสร(าง โดยสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได(มีมติเม่ือวันท่ี  
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาให(ความช1วยเหลือผู(ประกอบการก1อสร(างท่ีได(รับผลกระทบ 
จากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค1าแรงข้ันตํ่า โดยมีผู(ประกอบการก1อสร(างท่ีอยู1ในข1าย
ได(รับความช1วยเหลือจากมติ ครม. ดังกล1าว ขอคืนเงินค1าปรับท่ีมหาวิทยาลัยได(ดําเนินการปรับเนื่องจาก
การส1งมอบงานล1าช(า และมหาวิทยาลัยได(พิจารณาปรับและนําเงินค1าปรับเข(าเปJนเงินรายได(ของ
มหาวิทยาลัยแล(ว จํานวน ๒ ราย รวมเปJนเงิน ๒๙๙,๒๕๕.๐๐ บาท คือ 
  ๑. บริษัท ครีเอทไฟว+ สวิมม่ิงพูล จํากัด เปJนเงินจํานวน ๙๕,๗๖๕.๐๐ บาท 
  ๒. ห(างหุ(นส1วนจํากัด สะสมก1อสร(าง เปJนเงินจํานวน ๒๐๓,๔๙๐.๐๐ บาท 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

๕

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยขออนุมัติงบคงคลัง จํานวน ๒๙๙,๒๕๕.๐๐ บาท (สองแสน- 
เก(าหม่ืนเก(าพันสองร(อยห(าสิบห(าบาทถ(วน) เพ่ือเบิกจ1ายเงินค1าปรับให(แก1บริษัท ครีเอทไฟว+ สวิมม่ิงพูล 
จํากัด และห(างหุ(นส1วน จํากัด สะสมก1อสร(าง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติงบคงคลังจํานวน ๒๙๙,๒๕๕.๐๐ บาท (สองแสนเก'าหม่ืนเก'าพัน- 
    สองร'อยห'าสิบห'าบาทถ'วน) เพ่ือเบิกจ4ายเงินค4าปรับให'แก4บริษัท ครีเอทไฟวP  
    สวิมม่ิงพูล จํากัด และห'างหุ'นส4วนจํากัด สะสมก4อสร'าง 
 

 ๕.๒ พิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม1 พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  
๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม1 
พ.ศ.๒๕๕๗  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงนําเสนอหลักสูตรดังกล1าวเพ่ือให(สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให(ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข ๕.๒.๒ 

   ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและได(ให(ข(อเสนอแนะและข(อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาอาจารย+รับผิดชอบหลักสูตรให(เปJนไปตามเกณฑ+ท่ี สกอ. กําหนด  
  ๒. พัฒนาอาจารย+ให(มีตําแหน1งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
  ๓. กระบวนการจบของนักศึกษา ควรจัดระบบให(นักศึกษาได(พบและรายงาน
ความก(าวหน(าของงานวิจัยกับอาจารย+ท่ีปรึกษาโดยให(จัดตารางการพบปะเปJนระยะๆ 
  ๔. จัดหาแหล1งค(นคว(าอ(างอิงให(เพียงพอต1อความต(องการของนักศึกษา ท้ังระบบ
วารสารวิชาการและระบบสืบค(นทางเว็บไซต+ 
  ๕. การตีพิมพ+ผลงานวิจัยหรือบทความ สกอ. ไม1ควรตีพิมพ+วารสารทางเว็บไซต+
เนื่องจากเปJนแหล1งอ(างอิงท่ีขาดการยอมรับและอาจไม1สามารถนําไปขอกําหนดตําแหน1งทางวิชาการได( 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให'มี 
     การบริหารจัดการตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส4งหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗  
     ให'สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน  
 

 ๕.๓ พิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรP
ธุรกิจ หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ หลักสูตรใหม1 พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ หลักสูตรใหม1 พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางจึงนําเสนอหลักสูตรดังกล1าวเพ่ือให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให(ความเห็นชอบ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๒ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(เ พ่ิมรายวิชาคณิตศาสตร+ วิชา
เศรษฐศาสตร+การศึกษา และวิชาเศรษฐศาสตร+สาธารณสุข   

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรPธุรกิจ  
     หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให'มีการปรับเพ่ิมรายวิชาตามข'อเสนอแนะ 
     ของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส4งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรP 
     ธุรกิจ หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗  ให'สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ภายใน ๓๐ วัน 
 

 ๕.๔ พิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสP หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส+ หลักสูตรใหม1 พ.ศ.๒๕๕๗ โดยสืบเนื่องจากการประชุม 
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส+ หลักสูตรใหม1 พ.ศ.๒๕๕๗  
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงนําเสนอหลักสูตรดังกล1าวเพ่ือให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให(ความ
เห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกสP  
     หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส4งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
     ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสP หลักสูตรใหม4 พ.ศ.๒๕๕๗  ให'สํานักงานคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน 
 

 ๕.๕ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
ได(พิจารณาเห็นชอบในการให(ปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปIการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๑๖๙ คน ดังนี้ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

๗

  ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๑๖๙  คน  
   สาขานิติศาสตร+  จํานวน ๔  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร+  จํานวน ๔๐  คน 
   สาขาศิลปศาสตร+  จํานวน ๔๐  คน 
   สาขาครุศาสตร+  จํานวน ๑๑  คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน ๒๗  คน 
   สาขาการบัญชี  จํานวน ๓  คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร+  จํานวน ๔๔  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและเสนอให(แก(ไขข(อความในเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑ จาก “ภาคเรียนท่ี ๓” เปJน “ภาคฤดูร(อน” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
   จํานวน ๑๖๙ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ ขออนุมัติกําหนดตําแหน4งให'อาจารยPประจําดํารงตําแหน4งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน1งให(อาจารย+ประจําดํารง
ตําแหน1งทางวิชาการ จํานวน ๓ ราย ดังนี้ 
   ๑. อาจารย+พิมผกา โพธิลังกา อาจารย+ประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร+ 
  ๒. อาจารย+กาญจนา รัตนธีรวิเชียร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
       สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
  ๓. อาจารย+พิมาย วงศ+ทา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
       สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๖.๑-๕.๖.๓ 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน4งให'อาจารยPพิมผกา โพธิลังกา ดํารงตําแหน4ง 
     ผู'ช4วยศาสตราจารยP สาขาวิชาวิทยาศาสตรPส่ิงแวดล'อม  
     ท้ังนี้ ตั้งแต4วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหน4งให'อาจารยPกาญจนา รัตนธีรวิเชียร ดํารงตําแหน4ง 
     ผู'ช4วยศาสตราจารยP สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ท้ังนี้ ตั้งแต4วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
   ๓. ไม4อนุมัติให'อาจารยPพิมาย วงศPทา ดํารงตําแหน4งผู'ช4วยศาสตราจารยP 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรPธุรกิจ 
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   ๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต4งตั้งอาจารยPพิมผกา โพธิลังกา และ 
     อาจารยPกาญจนา รัตนธีรวิเชียร และให'แจ'ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  
     นับตั้งแต4วันออกคําส่ังแต4งตั้งพร'อมกับสําเนาคําส่ังแต4งตั้งคณะกรรมการ 
     ผู'ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน'าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
     จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๗ (ร4าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วย สภาวิชาการ พ.ศ. … 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร1าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย สภาวิชาการ พ.ศ. … รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ข(อ ๖(๒) ให(แก(ไขข(อความจาก “สําเร็จการศึกษาไม1ตํ่ากว1าระดับปริญญาเอกหรือมี
ตําแหน1งทางวิชาการไม1ตํ่ากว1าผู(ช1วยศาสตราจารย+” เปJน “มีคุณสมบัติไม1ตํ่ากว1าผู(สอนในระดับปริญญาโท
ตามเกณฑ+มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” 
  ๒. ข(อ ๖(๓) ให(แก(ไขข(อความจาก “...ไม1น(อยกว1าสามปI” เปJน “...ไม1น(อยกว1าห(าปI” 
  ๓. ให(ตัดข(อความ ข(อ ๖(๔) ออก 
  ในการนี้ท่ีประชุมได(เสนอแนะเพ่ิมเติมว1าขอให(มหาวิทยาลัยแก(ไขปรับปรุงพระราช-
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ให(สอดคล(องกับสภาวการณ+ปGจจุบัน และนําเสนอท่ีประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศเพ่ือนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต1อไป   
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ (ร4าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วย สภาวิชาการ  
     พ.ศ. … โดยให'มีการปรับแก'ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยแก'ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
     พ.ศ.๒๕๔๗ ให'สอดคล'องกับสภาวการณPปEจจุบัน และนําเสนอท่ีประชุม 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศเพ่ือนําเสนอสํานักงาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษาต4อไป 
 

 ๕.๘ การแต4 งตั้ งกรรมการกองทุนเ งินรายได'ของมหา วิทยา ลัยราชภัฏ ลํ าปาง  
(แทนตําแหน4งท่ีว4าง) 
  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต1งต้ังกรรมการกองทุนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(แทนตําแหน1งท่ีว1าง) โดยสืบเนื่องจากนายมานูญ หาญเทวี กรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุน
เงินรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๑/๒๕๕๗  
ได(ถึงแก1กรรม ดังนั้นเพ่ือให(องค+ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางเปJนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว1าด(วยกองทุนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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๙

ลําปาง พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการเพ่ือให(ได(มาซ่ึงกรรมการดังกล1าวเรียบร(อยแล(ว จึงขอเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต1งต้ัง นายวรเดช ซ่ือตรง เปJนกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กองทุนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๘.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งนายวรเดช ซ่ือตรง เปNนกรรมการกองทุนเงินรายได' 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน4งท่ีว4าง)  
 

 ๕.๙ ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ'างศึกษา วิจัย ออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัย
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ(างศึกษา วิจัย ออกแบบโครงการอาคาร
ชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการก1อสร(าง
อาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร(อย- 
ห(าสิบล(านบาทถ(วน) ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ(างมหาวิทยาลัยขอนแก1นศึกษา  
วิจัย ออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จากเงินรายได(  
เปJนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล(านสี่แสนบาทถ(วนเงิน) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีล'าน- 
     ส่ีแสนบาทถ'วน) เพ่ือจ'างศึกษา วิจัย ออกแบบโครงการอาคารชุดท่ีพักอาศัย 
     บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําเสนอรายละเอียดรูปแบบการก4อสร'างอาคารชุด 
     ท่ีพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอให'ท่ีประชุมพิจารณา 
     ในการประชุมครั้งต4อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร+ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ การหมดวาระของกรรมการท่ีแต4งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

  อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารย+และข(าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง ได(ให(ฝWายเลขานุการตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน1งของกรรมการชุด 
ต1าง ๆ ท่ีแต1งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงกรรมการบางรายอาจหมดวาระลงแล(ว 
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มติสภามหาวิทยาลัย มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบการหมดวาระของกรรมการทุกชุด 
    ท่ีแต4งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๖.๓ นโยบายการพัฒนาและการแก'ไขปEญหาเก่ียวกับการรับนักศึกษา ป>การศึกษา ๒๕๕๘ 

  ประธานได(ขอให(รองอธิการบดีฝWายวิชาการเตรียมร1างนโยบายการพัฒนาและการแก(ไข
ปGญหาเก่ียวกับการรับนักศึกษา ปIการศึกษา ๒๕๕๘ โดยให(วิเคราะห+สาเหตุและผลกระทบด(านต1าง ๆ  
ท่ีเกิดข้ึน เช1น 
  ๑. ภาระงานสอนของอาจารย+ท่ีลดลงตามจํานวนนักศึกษา 
  ๒. รายได(ท่ีลดลง และรายจ1ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
  ๓. คู1แข1งขันเพ่ิมมากข้ึน 
  ๔. จํานวนนักเรียนมัธยมท่ีลดลง  

  ในการนี้ ให(วิเคราะห+วิธีการแก(ไขปGญหา เช1น  
  ๑. การเปHดหลักสูตรใหม1  
  ๒. ทบทวนหลักสูตรเดิม หรือยุบรวมหลักสูตร 
  ๓. ระบบและวิธีการสอนของอาจารย+  
  ๔. ระบบอาจารย+ท่ีปรึกษา  
  ๕. ข้ันตอนและวิธีการรับสมัคร  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบรองอธิการบดีฝ[ายวิชาการเตรียมร4างนโยบายการพัฒนาและการแก'ไข 
    ปEญหาเก่ียวกับการรับนักศึกษา ป>การศึกษา ๒๕๕๘ ตามข'อเสนอแนะ 
    ของประธานและเสนอให'ท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต4อไป 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปGดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ ผู(อํานวยการกองกลาง  
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'บันทึก/พิมพPรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝWายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู'ตรวจรายงานการประชุม  


