
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน0หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู'มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย+เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๔. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๕. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๓.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๔.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สุวรรณี จันทร+ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๕.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๖. อาจารย+ป@ยะ วัตถพาณิชย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๗. อาจารย+เอกรัฐ อินตBะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๘. อาจารย+ภานุวัฒน+ ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม6มาประชุม (มีภารกิจจําเป8น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๒. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๓.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๒

ผู'เข'าร6วมประชุม  
๑. อาจารย+รวิภา ยงประยูร อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๒. อาจารย+วราคม  วงศ+ชัย อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๓. อาจารย+อดิศร ถมยา อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๔. อาจารย+วศิน+วิโรตม+ เนติศักด์ิ อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปGดเปา  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  

ผู'ไม6ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม (มีภารกิจจําเป8น) 
๑.  นายเกรียงเดช แก(วบุญปGน  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล1าวเป@ด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ แจ'งการถึงแก6กรรมของท6านสวัสดิ์ โสภะ ถึงแก6กรรม 

  ประธานได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าท1านสวัสด์ิ โสภะ อดีตประธานคณะกรรมการ
ส1งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู(เคยได(รับปริญญากิตติมศักด์ิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปH พ.ศ.๒๕๕๔ ได(ถึงแก1กรรม เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมี
กําหนดการพระราชทานเพลิงศพ ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส 
ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได(จัดหรีดเพ่ือเคารพศพและร1วมเปLนเจ(าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู(บริหารร1วมพิธี 
สวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพตามวันและเวลาดังกล1าว 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๓

 

 ๑.๒ แนวปฏิบัติ Managing your Energy 

  ประธานได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติ Managing your Energy ซ่ึงเปLน 
หลักง1าย ๆ ในการผ1อนคลายขณะกําลังทํางาน ได(แก1 
  ๑. การลุกเดินออกจากโตBะทํางาน 
  ๒. การหยุดทักทายหรือพูดคุยกับผู(อ่ืน 
  ๓. ลดการขัดจังหวะการทํางานจากโทรศัพท+หรืออีเมล+ 
  ๔. ทํากิจกรรมท่ีเราชอบ    

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การร6วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพท6านสวัสดิ์ โสภะ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1ามหาวิทยาลัยจะร1วมเปLนเจ(าภาพสวดพระอภิธรรมศพท1านสวัสด์ิ 
โสภะ ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ และร1วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  
ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเจรจาความร6วมมือกับผู'บริหารมหาวิทยาลัยอู6ฮ่ัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าเม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะผู(แทนจากมหาวิทยาลัยอู1ฮ่ัน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได(เดินทางมาร1วมพิธีลงนามความร1วมมือกับมหาวิทยาลัย ซ่ึงสาระสําคัญ
ของความร1วมมือดังกล1าวมี ๓ ประเด็น ได(แก1 
  ๑. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
  ๒. การส1งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน 
  ๓. การจัดทําหลักสูตรร1วม (หลักสูตร ๓+๑) สาขาภาษาจีน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ การรับนักศึกษาภาคปกติ ปSการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในปHการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหม1จํานวน 
๒,๓๘๒ คน 
  ศาสตราจารย+ เ กี ย ร ติ คุณ กิต ติชั ย  วัฒนานิ กร  อุปนายกสภามหาวิทยาลั ย  
ได(ให(ข(อเสนอแนะว1าในการแจ(งจํานวนนักศึกษาในปHการศึกษาต1อไปขอให(มหาวิทยาลัยแจ(งจํานวน
นักศึกษาโดยให(เปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา และผลการรับนักศึกษา ๓-๔ ปHท่ีผ1านมา นอกจากนี้ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๔

ขอให(คณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยได(นําประเด็นนี้อยู1ในรายงานการประเมินมหาวิทยาลัย 
ในครั้งนี้ด(วย  

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบและมอบรองอธิการบดีฝUายวางแผนและพัฒนาแจ'งคณะกรรมการ 
    ประเมินมหาวิทยาลัยตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๑.๖ บทความ “ความอ6อนแอของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มุมมองอีกด'านหนึ่งแห6ง 
ปฐมเหตุ” 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าจากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศได(มีการ
แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงบทความ “ความอ1อนแอของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มุมมองอีกด(านหนึ่งแห1ง 
ปฐมเหตุ” จากหนังสือพิมพ+มติชนรายวัน วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน(าท่ี ๗ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝdายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๐ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต1หน(า ๑-๑๐ ซ่ึงฝdายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส1งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล1าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๔ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส1งข(อแก(ไขให(ฝdายเลขานุการภายในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ หากพ(นกําหนดวันดังกล1าว
ให(ถือว1ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยให(มีการแก(ไขข(อความ 
หน(าท่ี ๙ ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ ย1อหน(าท่ี ๒ ข(อ ๒ จาก “รองศาสตราจารย+ชุติมา คําบุญชู” เปLน  
“รองศาสตราจารย+ชุติมา เวทการ”  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  
    โดยให'มีการแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม1มี - 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๕

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝdายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝdายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การแต6งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย0ประจํา (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา (แทนตําแหน1งท่ีว1าง)  
ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าขณะนี้คณะกรรมการฯ ได(ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย+ประจํา (แทนตําแหน1งท่ีว1าง) เรียบร(อยแล(ว โดยผู(ท่ีได(รับเลือกคืออาจารย+วิเชษฐ ยิ้มละมัย 
อาจารย+ประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
หมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๓ ผลการประชุม “การพัฒนาบทบาทและหน'าท่ีของสภาคณาจารย0และข'าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู6การพัฒนามหาวิทยาลัย” 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมว1าเม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ กรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการ
ของมหาวิทยาลัยได(เข(าร1วมประชุม “การพัฒนาบทบาทและหน(าท่ีของสภาคณาจารย+และข(าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู1การพัฒนามหาวิทยาลัย”  

  ในการนี้ ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(ขอให(อาจารย+สุเทพ ทองคํา ประธานสภาคณาจารย+และข(าราชการ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง ได(แจ(งรายละเอียดผลการประชุม “การพัฒนาบทบาทและหน(าท่ีของสภา
คณาจารย+และข(าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู1การพัฒนามหาวิทยาลัย” ให(สภามหาวิทยาลัยทราบ 
รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๖

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ร6าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด'วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ0 และวิธีการ
แต6งตั้งอาจารย0พิเศษ ผู'ช6วยศาสตราจารย0พิเศษ รองศาสตราจารย0พิเศษ และศาสตราจารย0พิเศษ พ.ศ. ... 
  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได(เสนอให(ท่ีประชุม
พิจารณา (ร1าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ+ และวิธีการแต1งต้ังอาจารย+
พิเศษ ผู(ช1วยศาสตราจารย+พิเศษ รองศาสตราจารย+พิเศษ และศาสตราจารย+พิเศษ พ.ศ. ...  รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก(คํานิยาม “อาจารย+พิเศษ” ให(ชัดเจน 
  ๒. ปรับแก(คุณสมบัติ หลักเกณฑ+ และวิธีการพิจารณาให(เปLนไปตามประกาศ ก.พ.อ.  
  ๓. ให(นับรวมระยะเวลาการปฏิบัติราชการจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนด(วย  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบคณะกรรมการยกร6างกฎ ระเบียบ และข'อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ปรับแก'ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม และให'นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
    พิจารณาในการประชุมครั้งต6อไป 
 

 ๕.๒ การแต6งตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน6งท่ีว6าง) 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต1งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน1ง 
ท่ีว1าง) โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได(มีคําสั่งแต1งต้ังคณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหม1แทนคนเดิม 
ท่ีหมดวาระลง จึงทําให(ตําแหน1งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการจากคณาจารย+ประจําว1างลง จึงเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต1งต้ังผู(ช1วยศาสตราจารย+เบญจวรรณ เลาลลิต อาจารย+ประจําสังกัด 
คณะวิทยาการจัดการ เปLนกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน1งท่ีว1าง) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งผู'ช6วยศาสตราจารย0เบญจวรรณ เลาลลิต อาจารย0ประจําสังกัด 
    คณะวิทยาการจัดการ เป8นกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหน6ง 
    ท่ีว6าง) 
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบและอนุ มัติ งบประมาณโครงการจัดการศึ กษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยสืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(ทําบันทึกข(อตกลง



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๗

ร1วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการส1งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) และสํานักงานส1งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สําหรับบุคคลของหน1วยงานดังกล1าว ดังนั้นคณะครุศาสตร+ จึงได(เป@ดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู ในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ ๑/๒๕๕๖ และ ๒/๒๕๕๖ โดยมีระยะเวลาศึกษา ๓ ภาคเรียน เพ่ือพัฒนาครูให(
ได(รับความรู(ตามมาตรฐานความรู(และประสบการณ+วิชาชีพ และได(รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
โดยมีนักศึกษาเข(าศึกษา จํานวน ๔๖ คน เปLนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพ่ือให(การจัดการเรียน 
การสอนเปLนไปด(วยความเรียบร(อยและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปHงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) เปLนจํานวนเงิน ๑,๒๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล(านสองแสนสี่หม่ืน-
สองพันบาทถ(วน) โดยแบ1งเปLนงบประมาณบริหารสํานักงานบัณฑิตศึกษา ๒๐% เปLนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท 
และงบประมาณบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๗๐% เปLนเงิน ๙๖๖,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
    บัณฑิตวิชาชีพครูตามเสนอ 
 

 ๕.๔ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝdายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปHการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๖๗๓ คน ดังนี้ 
   สาขานิติศาสตร+ จํานวน ๔  คน 
    สาขาวิทยาศาสตร+ จํานวน ๘๐  คน 
   สาขาศิลปศาสตร+ จํานวน ๒๒๒  คน 
   สาขาครุศาสตร+ จํานวน ๒๖๒  คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๐๔  คน 
   สาขาการบัญชี จํานวน ๑  คน 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติให'ปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ปSการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๖๗๓ คน ตามเสนอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๖/๒๕๕๖  วันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

๘

 ๕.๕ พิจารณาให'ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝdายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑ 
  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. การจัดทําหลักสูตรควรให(เปLนไปตามวิสัยทัศน+และนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ 
การพัฒนาท(องถ่ิน โดยให(มีการใช(ทรัพยากรภายในชุมชนเปLนหลัก รวมถึงการอนุรักษ+ทรัพยากรและการใช(
ทรัพยากรท่ีมีอยู1ได(อย1างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. นํานโยบายรัฐบาลเก่ียวกับ จังหวัดพลังงาน ๗ จังหวัด ประกอบในการจัดทํา
หลักสูตร 
  ๓. เนื้อหาของหลักสูตรควรเปLนเรื่องเก่ียวกับการจัดการพลังงานโดยตรง 
  ๔. จัดทํารายงานผลงานวิจัยของอาจารย+ประจําหลักสูตรประกอบในการเสนอหลักสูตร 
  ๕. ให( มีแหล1งฝgกปฏิ บั ติงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา และเน(นเรื่องภาษา 
ต1างประเทศ 
  ๖. มีการจัดทําแผนการวิจัยหลักสูตรใน ๕ ปHข(างหน(า  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    เทคโนโลยีพลังงานโดยให'มีการปรับและจัดทําหลักสูตรตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดจัดในวันอาทิตย+ท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๒ ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ0อาคารหอประชุม 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ+อาคารหอประชุม  
โดยสืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(ดําเนินการก1อสร(างอาคารหอประชุมใหญ1 และยังขาดระบบ
เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได(ออกแบบและประมาณราคาไว(ท่ี ๒๒,๙๓๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล(าน-
เก(าแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ(วน) แต1ได(รับการจัดสรรงบประมาณแผ1นดินประจําปH พ.ศ.๒๕๕๗ เปLนเงิน
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๙

จํานวน ๙,๐๗๔,๒๐๐ บาท (เก(าล(านเจ็ดหม่ืนสี่พันสองร(อยบาทถ(วน) ยังขาดงบประมาณดําเนินการเปLนเงิน
จํานวน ๑๓,๘๕๙,๘๐๐ บาท (สิบสามล(านแปดแสนห(าหม่ืนเก(าพันแปดร(อยบาทถ(วน) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายได(คงคลังเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ+
สําหรับอาคารหอประชุมดังกล1าว โดยขอให(มหาวิทยาลัยตรวจสอบการกําหนดค1า factor อีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายได'คงคลังเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ0สําหรับอาคาร 
     หอประชุม เป8นเงินท้ังส้ินจํานวน ๑๓,๘๕๙,๘๐๐ บาท (สิบสามล'าน- 
     แปดแสนห'าหม่ืนเก'าพันแปดร'อยบาทถ'วน)   
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบการกําหนดค6า factor และนําแจ'งให' 
     สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งต6อไป  
 

 ๖.๓ ขออนุมัติงบประมาณรายได'คงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป8นเงินรางวัลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได(คงคลังเพ่ือเปLนเงินรางวัลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ได(แจ(งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ พร(อมจัดสรรเงินรางวัล ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือให(มหาวิทยาลัยจัดสรรเปLนเงินรางวัลให(แก1ข(าราชการและลูกจ(างประจําใน
สังกัดตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใน
หลักการให(ใช(งบประมาณรายได(คงคลังของมหาวิทยาลัยจัดสรรเพ่ือเปLนเงินรางวัลให(แก1พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติในหลักการให'ใช'งบประมาณรายได'คงคลังของมหาวิทยาลัย 
     เพ่ือจัดสรรเป8นเงินรางวัลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยแจ'งรายละเอียดการให'เงินรางวัลและจํานวนเงิน 
     ให'สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต6อไป 
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๑๐

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

 
 

 (นางก่ิงดาว  ปGดเปา)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ  
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู'บันทึก/พิมพ0รายงานการประชุม  
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู(อํานวยการกองกลาง ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม  

 
 
 (ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 รองอธิการบดีฝdายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 ได(ผ1านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร(อยแล(ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก(ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


