
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๘  มีนาคม   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(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
๔. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
๕. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผู(ช0วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๕.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๖.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๗.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๘.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร  
๑๙. อาจารย+ปริตต+ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+ปBยะ วัตถพาณิชย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑. อาจารย+เอกรัฐ อินตEะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๒.  ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู&ไม5มาประชุม (มีภารกิจจําเป7น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน0ง 
๒. อาจารย+ภานุวัฒน+ ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๒

 

ผู&เข&าร5วมประชุม  
๑. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา   
๒. อาจารย+ยุทธนา ไวประเสริฐ อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+อุตสาหกรรม 
 

ผู&ปฏิบัติหน&าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปKดเปา  ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นายเกรียงเดช แก(วบุญปKน  ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล0าวเปBด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ&งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ งบประมาณสําหรับมหาวิทยาลัยกลุ5มใหม5 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให( ท่ีประชุมทราบว0าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได(เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมจากคณะรัฐมนตรี สําหรับมหาวิทยาลัยกลุ0มใหม0โดยให(เพ่ิมปLละประมาณ ๑.๕  
หม่ืนล(านบาทต0อเนื่อง ๕ ปL ซ่ึงมหาวิทยาลัยกลุ0มใหม0ดังกล0าว ประกอบด(วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห0ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห0ง และมหาวิทยาลัยท่ีจัดต้ังตามกฎหมายเฉพาะ ๓ แห0ง ได(แก0 
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร+ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การปฐมนิเทศผู&บริหารใหม5ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าระหว0างวันท่ี ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะจัด
ปฐมนิเทศผู(บริหารใหม0ของมหาวิทยาลัย และระหว0างวันท่ี ๒๔-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จะจัดให(ผู(บริหารใหม0
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๓

 ๑.๓ โครงการบรรพชาอุปสมบท 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0ามหาวิทยาลัยจะจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ภาคฤดูร(อน  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๘ 
พรรษา ระหว0างวันท่ี ๓๑ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดนางแล ตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร 
จังหวัดลําปาง  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ งานเล้ียงขอบคุณผู&บริหารชุดเก5าของมหาวิทยาลัย  

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยร0วมงานเลี้ยงขอบคุณผู(บริหารชุดเก0าของมหาวิทยาลัย  
ณ ร(านอาหารลําปางรีสอร+ท ถนนพหลโยธิน (ลําปาง-เชียงราย) แยกทางเข(าวัดม0อนพระยาแช0 หลังสนาม
กอล+ฟเขลางค+ ค0ายสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดลําปาง   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ การรับนักศึกษาประจําปFการศึกษา ๒๕๕๖  

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าขณะนี้มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจําปL
การศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทรับตรงเรียบร(อยแล(ว โดยมีผู(สมัครเข(าศึกษาท้ังหมดจํานวน ๘๐๐ คน  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๙ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝIายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๒ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต0หน(า ๑-๑๒ ซ่ึงฝIายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส0งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล0าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๙ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๖ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส0งข(อแก(ไขให(ฝIายเลขานุการภายในวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ หากพ(นกําหนดวันดังกล0าวให(
ถือว0ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยให(มีการเพ่ิมรายชื่อผู(มา
ประชุมอีก ๑ ราย คือ ผู(ช0วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารง
ตําแหน0งบริหาร  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  
    โดยให&มีการแก&ไขตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม0มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ 
กุมภาพันธ/ ๒๕๕๖ 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝIายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว0าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ+ ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝIายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย/และข&าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(แทนตําแหน5งท่ีว5าง) 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(แทนตําแหน0งท่ีว0าง) ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน0งท่ีว0าง) ตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู(ท่ีได(รับเลือกคือ 
ผู(ช0วยศาสตราจารย+นันทินา ดํารงวัฒนกูล   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๓ รายงานประจําปFของศูนย/การเรียนรู&เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงรายงานประจําปLของศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในการนี้ได(ขออนุญาตท่ีประชุมให(ผู(ช0วยศาสตราจารย+ปริเยศ 
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สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา ในฐานะหัวหน(าศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ เปTนผู(นําเสนอ 

   ผู(ช0วยศาสตราจารย+ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา ในฐานะ
หัวหน(าศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

  ท่ีประชุมได(มีข(อเสนอและข(อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. ให(เน(นและพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค+ความรู( 
  ๒. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห+ และเผยแพร0 เพ่ือสร(างศักยภาพทางวิชาการ 
รวมถึงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล0งเงินทุนภายนอก 
  ๓. สร(างจุดเด0นให(แก0โครงการหรือฐานท่ีสามารถเปTนจุดขายของศูนย+การเรียนรู(เกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแต5งตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทน
ตําแหน5งท่ีว5าง) 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต0งต้ังกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (แทนตําแหน0งท่ีว0าง) โดยสืบเนื่องจากผู(ช0วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ ประธาน
กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตําแหน0ง ได(หมดวาระการดํารงตําแหน0ง 
ผู(อํานวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทําให(ตําแหน0งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตําแหน0ง และกรรมการจากตัวแทนรองผู(อํานวยการดังกล0าวว0างลง จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต0งต้ังกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(แทนตําแหน0งท่ีว0าง) ดังนี้ 
 ๑. ผู(ช0วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ เปTนประธานกรรมการ 
 ๒. ผู(ช0วยศาสตราจารย+ไพจิตร สุขสมบูรณ+ เปTนกรรมการ 
 ๓. อาจารย+จิระประภา คําราช เปTนกรรมการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (แทนตําแหน5งท่ีว5าง) ประกอบด&วย 
 ๑. ผู&ช5วยศาสตราจารย/นพนันท/ สุขสมบูรณ/ เป7นประธานกรรมการ 
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 ๒. ผู&ช5วยศาสตราจารย/ไพจิตร สุขสมบูรณ/ เป7นกรรมการ 
 ๓. อาจารย/จิระประภา คําราช เป7นกรรมการ 
 

 ๕.๒ พิจารณาให&ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร/อุตสาหกรรม 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝIายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร+อุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 
หมายเลข ๕.๔.๒ 
  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(ปรับแก(ไข ดังนี้ 
  ๑. หน(าท่ี ๓ ข(อ ๑๑ ให(เพ่ิมข(อมูลความต(องการของตลาดแรงงาน 
  ๒. หน(าท่ี ๑๒-๑๓ ปรับรายละเอียดงบประมาณรายรับและรายจ0ายให(เหมาะสมและ
สอดคล(องกัน  
  ๓. ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให(มีความสอดคล(องกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร/ 
     อุตสาหกรรม โดยให&มีการปรับแก&ตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส5งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
     คอมพิวเตอร/อุตสาหกรรมให&สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 
     สามสิบวัน 
 

 ๕.๓ ขออนุมัติกําหนดตําแหน5งให&อาจารย/ประจําดํารงตําแหน5งทางวิชาการ (ลับ) 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝIายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน0งให(อาจารย+ประจําดํารง
ตําแหน0งทางวิชาการ จํานวน ๓ คน ดังนี้ 
  ๑. อาจารย+ชุติกานต+ รักธรรม 
  ๒. อาจารย+ธิติมา คุณยศยิ่ง 
  ๓. อาจารย+พิรภพ จันทร+แสนตอ 
  รายละเอียดตามเอกสารประชุมการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๓.๑  
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหน5งให&อาจารย/ชุติกานต/ รักธรรม ดํารงตําแหน5งผู&ช5วย 
     ศาสตราจารย/ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ ตั้งแต5วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหน5งให&อาจารย/ธิติมา คุณยศย่ิง ดํารงตําแหน5งผู&ช5วย 
     ศาสตราจารย/ สาขาวิชาเซรามิกส/ ท้ังนี้ ตั้งแต5วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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   ๓. อนุมัติกําหนดตําแหน5งให&อาจารย/พิรภพ จันทร/แสนตอ ดํารงตําแหน5งผู&ช5วย 
     ศาสตราจารย/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ ท้ังนี้ ตั้งแต5วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม  
     ๒๕๕๕ 
   ๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต5งตั้ง และให&แจ&ง ก.พ.อ. ทราบภายใน  
     สามสิบวัน นับตั้งแต5วันออกคําส่ังแต5งตั้งพร&อมกับสําเนาคําส่ังแต5งตั้ง 
     คณะกรรมการผู&ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน&าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 
     และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๔ รายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ5ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑ 

  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝIายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน0งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานและ
เบิกจ0ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ให(มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของทุกหน0วยงานเดือนละ  
๑ ครั้ง  
  ๒. ให(มีการตรวจสอบเรื่องความมีวินัยในการใช(จ0ายเงินให(เปTนไปตามวัตถุประสงค+และ
แผนปฏิบัติราชการ 
  ๓. ในไตรมาสท่ี ๒ และไตรมาสท่ี ๔ ให(มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานและ
เบิกจ0ายงบประมาณเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาด(วย  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ5ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ 
    ราชการประจําปFงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ ขออนุมัติงบรายได&คงคลัง เพ่ือสมทบค5าก5อสร&างระบบอาคารหอประชุม 

  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบรายได(คงคลัง เพ่ือสมทบค0าก0อสร(างระบบอาคาร
หอประชุม โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(รับการจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก0อสร(าง
รายการระบบอาคารหอประชุม ๑ หลัง ราคา ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปTนเงินงบประมาณแผ0นดิน 
๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเปTนเงินนอกงบประมาณแผ0นดิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ร(อยละ ๕ ของราคา
สิ่งก0อสร(าง) ซ่ึงสํานักงบประมาณได(อนุมัติความเหมาะสมของวงเงินค0าก0อสร(างดังกล0าว ในวงเงิน 
๓๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ0ายจากเงินงบประมาณแผ0นดิน ๓๖,๕๖๕,๕๐๐ บาท และเงินนอก
งบประมาณแผ0นดิน ๑,๙๒๔,๕๐๐ บาท ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติงบรายได(คงคลังเพ่ือจ0ายเปTนเงิน
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สมทบค0าก0อสร(างอาคารหอประชุม จํานวน ๑,๙๒๔,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบรายได&คงคลังเพ่ือจ5ายเป7นเงินสมทบค5าก5อสร&างอาคารหอประชุม  
    เป7นเงินจํานวน ๑,๙๒๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งล&านเก&าแสนสองหม่ืนส่ีพันห&าร&อยบาทถ&วน) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดจัดในวันเสาร+ท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๒ แนวทางการรับนักศึกษา ประจําปFการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ประธานขอให(ท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการรับนักศึกษา ประจําปLการศึกษา 
๒๕๕๖ 
  ผู(ช0วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน0ง ได(ชี้แจงให(ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว0ามีผู(สนใจสมัครเข(าศึกษาต0อประเภทรับตรง จํานวน
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน แต0มีผู(รายงานตัวเพ่ือเข(าศึกษา จํานวนประมาณ ๘๐๐ คน โดยส0วนใหญ0เปTนสายครู 

  ท่ีประชุมร0วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ในการรับนักศึกษาขอให(มหาวิทยาลัยคํานึงถึงคุณภาพของนักศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอน และผลผลิตท่ีเปTนจุดเด0น มากกว0าปริมาณ 
  ๒. ในการจัดการเรียนการสอนขอให(เพ่ิมกิจกรรมของศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชดําริ และทักษะภาษาอังกฤษ 
  ๓. เปBดโอกาสและพัฒนาอาจารย+ให(ใช(ความรู(ความสามารถในด(านการวิจัยและ 
การบริหารวิชาการแก0สังคม 
  ๔. ปรับวิธีการประชาสัมพันธ+มหาวิทยาลัยใหม0 
  ๕. ปรับปรุงหลักสูตรใหม0 

มติสภามหาวิทยาลัย     มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข&อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

๙

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปKดเปา) (นายเกรียงเดช  แก(วบุญปKน) 
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ 
 ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&บันทึก/พิมพ/รายงานการประชุม ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม 
  
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู(อํานวยการกองกลาง ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช0วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู&กล่ันกรองรายงานการประชุม  

 
 
 
 (ผู(ช0วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 รองอธิการบดีฝIายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู&ตรวจรายงานการประชุม 


