
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  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*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๔. อาจารย"สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๕. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๗. ศาสตราจารย"สุเทพ สวนใต* กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย"ไพบูลย" วิวัฒน"วงศ"วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย"สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผู*ช2วยศาสตราจารย"เรืองเดช วงศ"หล*า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย"สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๑๓.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๔.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๕.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"นพนันท" สุขสมบูรณ" กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๖. อาจารย"ภานุวัฒน" ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
๑๗. อาจารย"ปริตต" สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
๑๘. อาจารย"ปBยะ วัตถพาณิชย" กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
๑๙. อาจารย"เอกรัฐ อินตEะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย"ประจํา 
๒๐.  ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ" เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู(ไม5มาประชุม (มีภารกิจจําเป7น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๒. นายชนรรค"   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๓.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย"     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารย"นันทะ บุตรน*อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร  
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๒

ผู(เข(าร5วมประชุม  
๑. อาจารย"วิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารย"ผู*รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
๒. อาจารย"จักรกฤษณ" ฮ่ันยะลา อาจารย"ผู*รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  
๓. อาจารย"ศิวัช ลาวัลย"วดีกุล อาจารย"ผู*รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
๔. อาจารย"มัตติกา บุญมา อาจารย"ผู*รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 
๕. อาจารย"ธชนม" ก*าวสมบูรณ" อาจารย"ผู*รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
 

ผู(ปฏิบัติหน(าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปJดเปา  ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นายเกรียงเดช แก*วบุญปJน  ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู(ไม5ปฏิบัติหน(าท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก*ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล2าวเปBด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป@ ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปL ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 
ดังนี้ 
  ระหว2างวันท่ี ๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ2มภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ 
  ระหว2างวันท่ี ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ2มภาคใต* 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๓

  ระหว2างวันท่ี ๒-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ2มภาคกลาง 
  ระหว2างวันท่ี ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ2มภาคเหนือ  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การปฐมนิเทศผู(บริหารใหม5ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2ามหาวิทยาลัยจะจัดปฐมนิเทศผู*บริหารใหม2 ดังนี้ 

  ระหว2างวันท่ี ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เปOนการปฐมนิเทศด*านทฤษฎีและความรู* 

  ระหว2างวันท่ี ๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เปOนการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การเจรจาเบ้ืองต(นกับมหาวิทยาลัยอู5ฮ่ัน มณฑลหูเปFย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2ามหาวิทยาลัยได*มีการเจรจาเบ้ืองต*นกับมหาวิทยาลัยอู2ฮ่ัน มณฑล 
หูเปPย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเปOนการเจรจาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
การแลกเปลี่ยนอาจารย" และการจัดทําหลักสูตรร2วมกัน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ แนวทางการเปGดห(องเรียนนอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในจังหวัดลําพูน  

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู2ระหว2างการพิจารณาแนวทางการเปBด
ห*องเรียนนอกท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในจังหวัดลําพูน โดยสืบเนื่องจากเทศบาลบ*านกลาง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จะมอบท่ีดินจํานวนประมาณ ๕๐ ไร2ให*แก2มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือใช*
สําหรับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง และขณะนี้เทศบาลตําบลบ*านกลางอยู2ระหว2างการเจรจา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค"การบริหารส2วนจังหวัดลําพูน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๔

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได*มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห*องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน"หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝPายเลขานุการ ได*จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร*อยแล*ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๐ หน*า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต2หน*า ๑-๑๐ ซ่ึงฝPายเลขานุการ 
ได*ดําเนินการจัดส2งหนังสือเพ่ือให*กรรมการสภามหาวิทยาลัยได*รับรองรายงานการประชุมดังกล2าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให*กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส2งข*อแก*ไขให*ฝPายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ หากพ*นกําหนดวันดังกล2าว
ให*ถือว2ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไม2มีการแก*ไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
    โดยไม5มีการแก(ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม2มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ 
มกราคม ๒๕๕๖ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ" รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบว2าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห*องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน"หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝPายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได*สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๕

 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๓ การอุทธรณ"คัดค(านคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม5 คดีหมายเลขแดงท่ี ๖๓๐/๒๕๕๕ 
  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให* ท่ีประชุมทราบถึงการอุทธรณ"คัดค*านคําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม2  
คดีหมายเลขแดงท่ี  ๖๓๐/๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๔ การแต5งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน5งบริหาร (แทนตําแหน5งท่ีว5าง) 
  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบถึงการแต2งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร 
(แทนตําแหน2งท่ีว2าง) โดยสืบเนื่องจากผู*ช2วยศาสตราจารย"นพนันท" สุขสมบูรณ" กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร จากตัวแทนผู*อํานวยการสถาบัน ผู*อํานวยการสํานัก ได*หมดวาระการดํารง
ตําแหน2งผู* อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําให*ตําแหน2งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร จากตัวแทนผู*อํานวยการสถาบัน ผู*อํานวยการสํานักว2างลง  
ซ่ึงบัดนี้มหาวิทยาลัยได*ดําเนินการตามข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด*วย หลักเกณฑ" และวิธีการ
ได*มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบร*อยแล*ว ผลปรากฏว2า 
ผู*ช2วยศาสตราจารย"นพนันท" สุขสมบูรณ" ได*รับเลือกให*เปOนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู*ดํารงตําแหน2ง
บริหาร จากตัวแทนผู*อํานวยการสถาบัน ผู*อํานวยการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๕ สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับ 
อุดมศึกษา 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบถึงสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๖

 ๔.๖ สรุปรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู(ใช(บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบถึงสรุปรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู*ใช*บัณฑิต
และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต5งตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหน5งท่ีว5าง) 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทน
ตําแหน2งท่ีว2าง) โดยสืบเนื่องจากผู*ช2วยศาสตราจารย"สุวรรณี จันทร"ตา ประธานกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยี การเกษตรโดยตําแหน2ง ได*หมดวาระการดํารงตําแหน2งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร*อม
ท้ังอาจารย"รัตนภัทร มโนชัย ซ่ึงเปOนกรรมการจากตัวแทนคณาจารย"ประจําได*รับการแต2งต้ังเปOนรองคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงทําให*ตําแหน2งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยตําแหน2ง และ
กรรมการจากตัวแทนคณาจารย"ประจําดังกล2าวว2างลง จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต2งต้ัง
กรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหน2งท่ีว2าง) ดังนี้ 

 ๑. ผู*ช2วยศาสตราจารย"สุวรรณี จันทร"ตา เปOนประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารย"ศรัญญา วัฒนานนท" เปOนกรรมการ 

 ๓. อาจารย"รัตนภัทร มะโนชัย เปOนกรรมการ 

 ๔. รองศาสตราจารย"สกุลศักด์ิ โอฬารสกุล เปOนกรรมการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตําแหน5ง 
    ท่ีว5าง) ประกอบด(วย 
 ๑. ผู(ช5วยศาสตราจารย"สุวรรณี จันทร"ตา เป7นประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย"ศรัญญา วัฒนานนท" เป7นกรรมการ 
 ๓. อาจารย"รัตนภัทร มะโนชัย เป7นกรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย"สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล เป7นกรรมการ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๗

 ๕.๒ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วย การกําหนดระดับตําแหน5งและ
การแต5งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให(ดํารงตําแหน5งสูงข้ึน พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู*ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร2างกฎ ระเบียบ และข*อบังคับของมหาวิทยาลัย ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) 
ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด*วย การกําหนดระดับตําแหน2งและการแต2งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยให*ดํารงตําแหน2งสูงข้ึน พ.ศ. ...รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วย การกําหนดระดับ 
   ตําแหน5งและการแต5งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให(ดํารงตําแหน5งสูงข้ึน พ.ศ. ...  
   ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปLการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑๖๙ คน ดังนี้ 
   สาขานิติศาสตร" จํานวน ๓  คน 
   สาขาวิทยาศาสตร" จํานวน ๒๓  คน 
   สาขาศิลปศาสตร" จํานวน ๖๗  คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๗๖  คน 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให(ปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ป@การศึกษา  
    ๒๕๕๕ จํานวน ๑๖๙ คน ตามเสนอ  

 

 ๕.๔ พิจารณาให(ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา และระบบ
คุณภาพ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาให*ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 
หมายเลข ๕.๔.๒ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*ปรับแก*ไข ดังนี้ 
  ๑. หน*าท่ี ๓ และหน*า ๔ หัวข*อ ๑๑ ให*เพ่ิมข*อมูลความต*องการของตลาดแรงงานให*
ละเอียด โดยให*ใช*ข*อมูลจากหน2วยงานอ่ืนร2วมกับข*อมูลของสถาบันมาตรวิทยาแห2งชาติ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๘

  ๒. หน*าท่ี ๑๑๑ เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร"สําหรับเทคโนโลยี ๑ โดยให*เพ่ิม
อนุพันธ"ฟJงก"ชันอ่ืนท่ีเก่ียวข*องหรือสอดคล*องกับหลักสูตร  
  ในการนี้ ท่ีประชุมได*ตั้งข*อสังเกตและข*อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรใหม2 
โดยขอให*มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให*ความเห็นชอบในหลักการก2อนดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรใหม2 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา และระบบ 
     คุณภาพ โดยให(มีการปรับแก(ตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส5งหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและ 
    ระบบคุณภาพให(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 
   ๓. การเสนอหลักสูตรใหม5ให(มหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ 
     พิจารณาให(ความเห็นชอบในหลักการก5อนดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม5  
 

 ๕.๕ พิจารณาให(ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาให*ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ หมายเลข ๕.๕.๒ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*ปรับแก*ไข หน*าท่ี ๓ และหน*า ๔ หัวข*อ ๑๑ 
โดยให*เพ่ิมข*อมูลความต*องการของตลาดแรงงานในเชิงตัวเลขและการเปรียบเทียบ  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา โดยให(มี 
     การปรับแก(ตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส5งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
    ให(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 
 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบดําเนินโครงการตามภารกิจเร5งด5วนของมหาวิทยาลัย 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบดําเนินโครงการตามภารกิจเร2งด2วนของ
มหาวิทยาลัย ดังต2อไปนี้ 

  ๑. โครงการของบประมาณปรับปรุงระบบน้ําบนดอย ใช*งบรายได*กันเหลื่อมปL ประจําปL
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปOนเงินจํานวน ๒๗๖,๒๗๐ บาท   

  ๒. โครงการของบประมาณปรับปรุงอาคาร ๕ ใช*งบรายได*กันเหลื่อมปL ประจําปL
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปOนเงินจํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท   



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๙

  ๓. โครงการของบประมาณเทพ้ืน ค.ส.ล. โรงยิมเนเซ่ียม ผิวหน*าหินขัด ใช*งบรายได* 
กันเหลื่อมปL ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปOนเงินจํานวน ๙๔๘,๐๐๐ บาท   

  ๔. โครงการต2อเติมหลังคาด*านหลังอาคาร ๑ คณะครุศาสตร" ใช*งบรายได*กันเหลื่อมปL 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปOนเงินจํานวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท   

  ๕. โครงการของบประมาณติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน อาคารกองพัฒนานักศึกษา ใช*งบ
เร2งด2วน ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปOนเงินจํานวน ๑๘๖,๐๐๐ บาท   

  ๖. โครงการ การจัดวางโตEะเก*าอ้ีสําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร" บริเวณด*านหลัง
อาคาร ๑ ใช*งบเร2งด2วน ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปOนเงินจํานวน ๙๘,๐๐๐ บาท 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให*ความเห็นชอบ
โครงการดังกล2าวโดยใช*งบรายได*กันเหลื่อมปL ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สําหรับโครงการในลําดับท่ี  
๑ – ๔ รวมเปOนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๒,๔๐๔,๒๗๐ บาท และใช*งบเร2งด2วน ประจําปL พ.ศ.๒๕๕๖ สําหรับโครงการ
ในลําดับท่ี ๕ - ๖ รวมเปOนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๒๘๔,๐๐๐ บาท 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีมติให*ความเห็นชอบให*มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการตาม
ภารกิจเร2งด2วนของมหาวิทยาลัยท้ัง ๖ โครงการ และท่ีประชุมได*ให*ข*อเสนอแนะเพ่ิมเติมว2าในการนําเสนอ
โครงการตามภารกิจเร2งด2วนของมหาวิทยาลัยท่ีต*องใช*งบประมาณจากงบรายได*กันเหลื่อมปL หรืองบเร2งด2วนใน
ครั้งต2อไปให*มหาวิทยาลัยแจ*งให*สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเท2านั้น เนื่องจากการอนุมัติงบรายได*กันเหลื่อมปL 
หรืองบเร2งด2วนเปOนอํานาจของอธิการบดี 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบโครงการตามท่ีเสนอ โดยใช(งบรายได(กันเหล่ือมป@ ประจําป@งบประมาณ  
     พ.ศ.๒๕๕๕ สําหรับโครงการในลําดับท่ี ๑ – ๔ รวมเป7นเงิน จํานวนท้ังส้ิน  
     ๒,๔๐๔,๒๗๐ บาท (สองล(านส่ีแสนส่ีพันสองร(อยเจ็ดสิบบาทถ(วน) และใช(งบ 
     เร5งด5วนประจําป@ พ.ศ.๒๕๕๖ สําหรับโครงการในลําดับท่ี ๕ - ๖ รวมเป7นเงิน 
     จํานวนท้ังส้ิน ๒๘๔,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหม่ืนส่ีพันบาทถ(วน) 
   ๒. การใช(งบประมาณจากเงินรายได(กันเหล่ือมป@หรืองบเร5งด5วนในครั้งต5อไป  
     การเห็นชอบโครงการให(เป7นอํานาจของอธิการบดี แล(วให(แจ(ง 
     สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 ๕.๗ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วย หลักเกณฑ"และวิธีการแต5งตั้งบุคคล
ให(ดํารงตําแหน5งผู(ช5วยศาสตราจารย" รองศาสตราจารย" และศาสตราจารย" (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝPายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู*ดํารงตําแหน2งบริหาร ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด*วย 
หลักเกณฑ"และวิธีการแต2งต้ังบุคคลให*ดํารงตําแหน2งผู*ช2วยศาสตราจารย" รองศาสตราจารย" และศาสตราจารย" 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๑๐

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*มีการปรับข*อความในข*อ ๓ วรรคสอง 
บรรทัดท่ี ๓ แลบรรทัดท่ี ๔ จาก “...ผู*ขอกําหนดตําแหน2งอยู2ในเกณฑ"หรือไม2อยู2ในเกณฑ"ท่ี ก.พ.อ. กําหนด
นั้น ...” เปOน “...ผู*ขอกําหนดตําแหน2งอยู2ในเกณฑ"ท่ี ก.พ.อ. กําหนดนั้น ...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วย หลักเกณฑ"และ 
    วิธีการแต5งตั้งบุคคลให(ดํารงตําแหน5งผู(ช5วยศาสตราจารย" รองศาสตราจารย" และ 
    ศาสตราจารย" (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยให(มีการปรับแก(ตามข(อเสนอแนะ 
    ของท่ีประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

  ประธานได*แจ*งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดจัดในวันศุกร"ท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห*องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน"หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๒ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วย เครื่องแบบพนักงานและ
ผู(ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ...  

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด*วย เครื่องแบบ
พนักงานและผู*ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข*อเสนอแนะให*ปรับแก*เอกสารแนบท*ายข*อบังคับดังกล2าว 
ดังนี้ 
  ๑. ช2องตารางท่ี ๑ ตามแนวต้ัง ให*ปรับแก*คําจาก “ตําแหน2ง” เปOน “ประเภท” 
  ๒. ช2องตารางท่ี ๒ ตามแนวต้ัง ให*เพ่ิมประเภท “ผู*ชํานาญการพิเศษ” 
  ๓. ช2องตารางท่ี ๓ ตามแนวต้ัง ให*ปรับแก*คําจาก “ผู*ได*รับคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป” เปOน 
“อาจารย"หรือผู*ชํานาญการ” 
  ๔. ช2องตารางท่ี ๔ ตามแนวต้ัง ให*ปรับแก*คําจาก “ผู*ได*รับคุณวุฒิปริญญาตรีลงมา” เปOน 
“ผู*ปฏิบัติการ” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด(วย เครื่องแบบพนักงาน 
   และผู(ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยให(มีการปรับแก(ตามข(อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๑๑

 ๖.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร5วมมือในการกําหนดจํานวนแห5งและ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน5งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*แจ*งให*ท่ีประชุมทราบถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร2วมมือในการกําหนด
จํานวนแห2งและระยะเวลาในการดํารงตําแหน2งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี ๒) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๔ แนวทางการเปGดห(องเรียนนอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในจังหวัดลําพูน  

  ผู*ช2วยศาสตราจารย"เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได*เสนอให*ท่ีประชุมพิจารณากําหนดแนวทางในการเปBดห*องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางในจังหวัดลําพูน  

  ประธานขอให*มหาวิทยาลัยดําเนินการให*เปOนไปเกณฑ"ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด และให*คํานึงถึงคุณภาพและการบริหารจัดการ 

  ศาสตราจารย"เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได*ให*
ข*อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. สํารวจความต*องการของประชาคมในพ้ืนท่ี และจํานวนสถาบันอุดมศึกษาและ
สาขาวิชาท่ีมีการเปBดสอนในพ้ืนท่ีดังกล2าว 
  ๒. เตรียมความพร*อมด*านอาจารย" เจ*าหน*าท่ี วัสดุอุปกรณ" และเครื่องใช*สํานักงาน 
  ๓. ในการดําเนินงานให*สอดคล*องกับแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย   

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตามข(อเสนแนะของสภามหาวิทยาลัย 
   และนําเสนอให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต5อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕๖  วันท่ี  ๙  กุมภาพันธ"  ๒๕๕๖ 

๑๒

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปJดเปา) (นายเกรียงเดช  แก*วบุญปJน) 
 หัวหน*างานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ 
 ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(บันทึก/พิมพ"รายงานการประชุม ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม 
  
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู*อํานวยการกองกลาง ผู*อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู*ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม  

 
 
 
 (ผู*ช2วยศาสตราจารย"กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ") 
 รองอธิการบดีฝPายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(ตรวจรายงานการประชุม 


