
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕

วันท่ี ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

**************************************
ผูมาประชุม
๑.  นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๒. รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๖. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๗. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน)
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๒. นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕

๒

ผูเขารวมประชุม 
๑. อาจารยพรนภา บุญนํามา อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด
๒. อาจารยวีรพร สุพจนธรรมจารี อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด
๓. อาจารยอาจารยพิมาย วงศทา อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๔. อาจารยบัณฑิต บุษบา อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๕. อาจารยเนตรดาว โทธรัตน อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๖. อาจารยฐานันดร โตะถม อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๗. อาจารยกาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
๘. อาจารยชนันกาญจน สุวรรณเรือง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. อาจารยเยาวลักษณ งามแสนโรจน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. อาจารยประสงค หนอแกว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓. นางกิ่งดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๕. นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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๓

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ
๑.๑ การเตรียมรับมือ AEC 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากหนังสือพิมพ Thailand’s Leading Business 
๔ นักวิชาการดังไดเตือนสถาบันอุดมศึกษาเตรียมรับมือ AEC โดยจะตองบูรณาการทั้งระบบ ทั้งในสวนของ
ครู หลักสูตร ตํารา และการเงิน ซึ่งไทยมีงบทางดานการศึกษาในแตละปจํานวนมาก แตปญหาใหญที่สําคัญ
คือเรื่องของการบริหารจัดการที่ไมสามารถทําใหเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพได รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

๑.๒ วิชาชีพท่ีอยูภายใตขอตกลง AEC 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึง ๗ วิชาชีพแรกที่อยูภายใตขอตกลง AEC 
ซึ่งจะดําเนินการภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบดวย

๑. บัญชี
๒. วิศวกรรมศาสตร
๓. สถาปตยกรรมศาสตร
๔. วิชาการสํารวจ
๕. แพทยศาสตร
๖. ทันตแพทยศาสตร
๗. พยาบาลศาสตร

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

๑.๓ หลักการปรับเปล่ียนองคกรสู AEC

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักการปรับเปลี่ยนองคกรสู AEC ประกอบดวย
๑. จัดทําแผนแมบท (Master plan)
๒. จัดทําขอตกลง (Agreement)
๓. เรงพัฒนาบุคลากร
๔. พัฒนาระบบ กฎหมาย และขอบังคับ
๕. กําหนดมาตรฐาน 

- ผลผลิต
- การบริหาร
- การบริการ
- การลงทุน/รวมทุน

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕

๔

๑.๔ กําหนดการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคเหนือจะมีขึ ้นระหวางวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ โดยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ภาคบาย ซ่ึงมีจํานวนประมาณ ๑,๖๐๐ คน

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

๑.๕ แจงกําหนดการเดินทางมาเยือนและเจรจาขอตกลงกับมหาวิทยาลัยของผูบริหาร
โรงเรียนตํารวจคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผูบริหารโรงเรียนตํารวจคุนหมิง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมาเยือนและเจรจาขอตกลงกับมหาวิทยาลัย

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๓     เร่ืองสืบเน่ือง

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ

- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

๕.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี
๑. กําหนดจุดเดนเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ินที่ตองรูกวางและสามารถติดตอกับสังคม

ใหมและนานาชาติได
๒. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนทันสมัยสอดคลองและ

ครอบคลุมหลักสูตรและ มคอ. ๑
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๕

๓. การดําเนินการหลักสูตรควรกําหนดเวลาดําเนินการทั้งในวันและเวลาราชการปกติ
และนอกวันและเวลาราชการ

๔. ปรับระบบตัวเลขจากตัวเลขอารบิคเปนตัวเลขไทยทั้งหมด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยใหตรวจสอบ

ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม
๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 

๕.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-หมายเลข 
๕.๒.๒

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. กําหนดจุดเดนเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นที่ตองรูกวางและสามารถติดตอกับสังคม

ใหมและนานาชาติได
๒. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนทันสมัยสอดคลองและ

ครอบคลุมหลักสูตรและ มคอ. ๑
๓. การดําเนินการหลักสูตรควรกําหนดเวลาดําเนินการทั้งในวันและเวลาราชการปกติ

และนอกวันและเวลาราชการ
๔. ปรับระบบตัวเลขจากตัวเลขอารบิคเปนตัวเลขไทยทั้งหมด

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยให
ตรวจสอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 

๕.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข 
๕.๓.๒

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. กําหนดจุดเดนเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นที่ตองรูกวางและสามารถติดตอกับสังคม

ใหมและนานาชาติได
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๖

๒. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนทันสมัยสอดคลองและ
ครอบคลุมหลักสูตรและ มคอ. ๑

๓. การดําเนินการหลักสูตรควรกําหนดเวลาดําเนินการทั้งในวันและเวลาราชการปกติ
และนอกวันและเวลาราชการ

๔. ปรับระบบตัวเลขจากตัวเลขอารบิคเปนตัวเลขไทยทั้งหมด
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให

ตรวจสอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 

๕.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข 
๕.๔.๒

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. กําหนดจุดเดนเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นที่ตองรูกวางและสามารถติดตอกับสังคม

ใหมและนานาชาติได
๒. การระบุความสามารถพิเศษควรเปนเรื่องของการทําซอฟตแวรที่ตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่น
๓. ตัวบงชี้ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรเปน

รูปธรรมมากกวานี้
๔. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนทันสมัยสอดคลองและ

ครอบคลุมหลักสูตรและ มคอ. ๑
๕. การดําเนินการหลักสูตรควรกําหนดเวลาดําเนินการทั้งในวันและเวลาราชการปกติ

และนอกวันและเวลาราชการ
๖. ปรับระบบตัวเลขจากตัวเลขอารบิคเปนตัวเลขไทยทั้งหมด
๗. ปรับขอความในหัวขอ “อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา” ให

สอดคลองกับทิศทางการนําไปประกอบอาชีพไดจริง
๘. ให ตัดขอความขอ ๘.๓ ในหัวขอ “อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จ

การศึกษา” ออก 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร โดยให

ตรวจสอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕

๗

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน 

๕.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-หมายเลข 
๕.๕.๒

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. กําหนดจุดเดนเฉพาะเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่นที่ตองรูกวางและสามารถติดตอกับสังคม

ใหมและนานาชาติได
๒. ระบุเหตุผลสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนทันสมัยสอดคลองและ

ครอบคลุมหลักสูตรและ มคอ. ๑
๓. การดําเนินการหลักสูตรควรกําหนดเวลาดําเนินการทั้งในวันและเวลาราชการปกติ

และนอกวันและเวลาราชการ
๔. ปรับระบบตัวเลขจากตัวเลขอารบิคเปนตัวเลขไทยทั้งหมด

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต โดยให
ตรวจสอบตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน

๕.๖ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ)

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ จํานวน ๓ คน ดังน้ี

๑. อาจารยไพฑูรย อินตะขัน
๒. อาจารยศรายุทธ มาลัย
๓. ผูชวยศาสตราจารยพวงนอย แสงแกว
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๖.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในกรณีผู ไมผานการประเมินขอใหเพิ ่มขอมูลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอมูลขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

๒. กรณีผลงานวิจัยควรระบุสถานที่ตีพิมพผลงานดวย
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๘

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยไพฑูรย อินตะขัน ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศรายุทธ มาลัย ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย สาขาวิชากอสราง-โยธา ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๓. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยพวงนอย แสงแกว ดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงต้ังในรายของอาจารยไพฑูรย อินตะขัน 
และอาจารยศรายุทธ มาลัย และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับต้ังแต
วันออกคําส่ังแตงต้ังพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอฯ

๕.๗ ขออนุมัติเบิกเงินคืนคาปรับใหแกหางหุนสวนจํากัด อัญธีกอสราง

ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเบิกเงินคืนคาปรับใหแกหางหุนสวนจํากัด อัญธีกอสราง ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดหักเงินคาปรับตามสัญญากับหางหุนสวนจํากัด อัญธีกอสราง เปนเงินจํานวน
ทั้งสิ้น ๑,๖๑๘,๒๗๒ บาท (หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) และตอมาไดมี
มติคณะรัฐมนตรีดวนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติเบิกเงินคืน
คาปรับจํานวนดังกลาวใหแกหางหุนสวนจํากัด อัญธี กอสราง เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑,๖๑๘,๒๗๒ บาท 
(หนึ่งลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑-หมายเลข ๕.๗.๒

มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติเบิกเงินคืนคาปรับจํานวน ๑,๖๑๘,๒๗๒ บาท (หน่ึงลานหกแสนหน่ึงหม่ืน-
แปดพันสองรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) คืนใหแกหางหุนสวนจํากัด อัญธีกอสราง

๕.๘ (ราง) กรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะเพ่ือประกอบการสรรหาคณบดีของ
มหาวิทยาลัย

ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที ่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะเพื่อ
ประกอบการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ คณะ ซึ่งมีกําหนดหมดวาระการดํารงตําแหนง ดังนี้

๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร หมดวาระการดํารงตําแหนงวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๕

๒. คณะท่ีหมดวาระการดํารงตําแหนงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกอบดวย
(๑) คณบดีคณะครุศาสตร
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๙

(๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
(๓) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(๔) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(๕) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการสรรหาคณบดี 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยตองกําหนดกรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะเพื่อเปนแนวทางเสนอกลยุทธในการ
พัฒนาคณะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแก ดังน้ี

๑. ใหปรับชื่อรางใหมจาก “(ราง) กรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะเพื่อประกอบ
การสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัย” เปน “(ราง) กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดี”

๒. ปรับแกใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๓. ตัดคําวา การ และ ความ ออก
๔. ขอ ๕ ปรับขอความจาก “...ของคณะ” เปน “...ของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง”
๕. ปรับรวมขอ ๘ - ขอ ๑๑ 
๖. ตัดขอ ๑, ขอ ๔, ขอ ๙, ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ ออก

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก (ราง) กรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะ
เพ่ือประกอบการสรรหาคณบดีของมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม
และนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป

๕.๙ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายคาสอนพิเศษและ
คาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ...

นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอน
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือถึงกระทรวง 
การคลังเพื่อหารือทําความตกลงเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบดังกลาวและแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบตอไป

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายคาสอน
พิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... โดยใหมหาวิทยาลัย



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๕  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕

๑๐

ทําหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพ่ือหารือทําความตกลงเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามระเบียบดังกลาวและแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕

ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐น.

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน)
หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัติการ

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม

(นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)
ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ)
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม




