
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๔  กันยายน  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(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๔. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๕. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๕.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๖.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๗.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สุวรรณี จันทร+ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๘.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๙. อาจารย+เอกรัฐ อินตBะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+ภานุวัฒน+ ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑. อาจารย+ปCยะ วัตถพาณิชย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๒. อาจารย+วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๓.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม5มาประชุม (มีภารกิจจําเป7น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๒

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'เข'าร5วมประชุม  
๑. อาจารย+ประเสริฐ ยังปากน้ํา อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ 
๒. อาจารย+ชิดชนก วงศ+เครือ อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ 
๓. อาจารย+อารยา อริยา อาจารย+ผู(รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล1าวเปCด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การประเมินมาตรฐานการผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร/จากคุรุสภา 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
คณะครุศาสตร+ได(รับการประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริงเพ่ือการรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาจากคุรุสภา 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การจัดงานมุทิตาจิตแก5ผู'ว5าราชการจังหวัดลําปางและหัวหน'าหน5วยงานในจังหวัดลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเปIนเจ(าภาพร1วมด(าน
สถานท่ีสําหรับการจัดงานมุทิตาจิตแก1ผู(ว1าราชการจังหวัดลําปางและหัวหน(าส1วนราชการของจังหวัดลําปาง  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๓

 ๑.๓ งานมุทิตาจิตของมหาวิทยาลัย  
  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน 
มุทิตาจิตให(แก1อาจารย+และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุราชการ จํานวน ๔ คน ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย+สกุลศักด์ิ โอฬารสกุล  อาจารย+สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒. รองศาสตราจารย+ชุติมา เวทการ อาจารย+สังกัดคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
  ๓. ผู(ช1วยศาสตราจารย+ธวัชชัย ปานดํารงค+ อาจารย+สังกัดคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
  ๔. นางหิรัญญา งามล(อม ลูกจ(างประจําสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ การร5วมโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด  
  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให( ท่ีประชุมทราบว1าในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยจะจัดงาน 
ตานกKวยสลาก ซ่ึงถือเปIนงานด(านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีร1วมในโครงการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ การปรับอัตราเงินเดือนให'แก5พนักงานมหาวิทยาลัย  
  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู1ระหว1างดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนให(แก1
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะเริ่มปรับต้ังแต1เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เปIนต(นไป 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝOายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๑ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต1หน(า ๑-๑๑ ซ่ึงฝOายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส1งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล1าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๘ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส1งข(อแก(ไขให(ฝOายเลขานุการภายในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๖ หากพ(นกําหนดวันดังกล1าว
ให(ถือว1ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๔

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม1มีการแก(ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  
    โดยไม5มีการแก'ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม1มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝOายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝOายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขออนุมัติกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ5าย ประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝOายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินการจัดสรร
งบประมาณรายจ1าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมประมาณการรายรับเปIนเงินท้ังสิ้น 
๕๓๒,๕๒๔,๘๐๐ บาท จัดสรรในปQงบประมาณรายจ1าย พ.ศ.๒๕๕๗ เปIนเงิน ๕๒๐,๓๙๙,๗๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 
  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอให(มหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
  ๒. ขอให(มหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางในการหารายได(ให(แก1มหาวิทยาลัยท่ี
นอกเหนือจากการเก็บค1าธรรมเนียมนักศึกษา เช1น การให(บริการทางวิชาการ การวิจัย หรือการเปCดศูนย+
จําหน1ายเอกสารหรือตําราของอาจารย+ 
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ5าย ประจําปE 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเสนอ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๕

 ๕.๒ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การจ5ายเงินประจําตําแหน5งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร1าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การจ1ายเงินประจําตําแหน1งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประชุมการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไขตารางท่ี ๑ ของบัญชีเงินประจํา
ตําแหน1งแนบท(ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว1าด(วยเงินประจําตําแหน1งหรือค1าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. ช1องตําแหน1ง ข(อ ๓ ให(ตัดคําว1า “ท่ีได(รับค1าจ(างไม1ตํ่ากว1าข้ันตํ่าชั่วคราวของข(าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิ ชาชี พเฉพาะหรื อเชี่ ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ ยวชาญ  
๑.๕ เท1า และปGดข้ึนหลักสิบบาท” ออก  
  ๒. ตัดข(อ ๔ และข(อ ๖ ในช1องตําแหน1งออก 
  ๓. ช1องตําแหน1ง ข(อ ๕ ให(ตัดคําว1า “ท่ีได(รับค1าจ(างไม1ตํ่ากว1าข้ันตํ่าชั่วคราวของข(าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการพิเศษ 
๑.๕ เท1า และปGดข้ึนหลักสิบบาท” ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การจ5ายเงินประจํา 
    ตําแหน5งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ตามข'อเสนอแนะ 
    ของท่ีประชุม   
 

 ๕.๓ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การจ5ายเงินค5าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร1าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การจ1ายเงินค1าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การจ5ายเงินค5าตอบแทน 
     นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๖

 ๕.๔ การแต5งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย/และข'าราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต1งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย+และ
ข(าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบด(วย 

  ๑. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ เปIนประธานกรรมการ 
   อธิการบดี 
  ๒. ผู(ช1วยศาสตราจารย+ปรีชา โพธ์ิแพง เปIนกรรมการ 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร+ 
  ๓. อาจารย+ปริตต+ สายสี เปIนกรรมการ 
   ผู(อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔. อาจารย+ภานุวัฒน+ ชัยชนะ เปIนกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
  ๕. ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เปIนกรรมการและเลขานุการ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ๖. นางกิ่งดาว ปGดเปา เปIนผู(ช1วยเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารปะกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย/และ 
    ข'าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบด'วย 
   ๑. ผู'ช5วยศาสตราจารย/เล็ก แสงมีอานุภาพ เป7นประธานกรรมการ 
    อธิการบดี 
   ๒. ผู'ช5วยศาสตราจารย/ปรีชา โพธ์ิแพง เป7นกรรมการ 
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร/ 
   ๓. อาจารย/ปริตต/ สายสี เป7นกรรมการ 
    ผู'อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๔. อาจารย/ภานุวัฒน/ ชัยชนะ เป7นกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย/ประจํา 
   ๕. ผู'ช5วยศาสตราจารย/กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ/ เป7นกรรมการและเลขานุการ 
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ๖. นางก่ิงดาว ปJดเปา เป7นผู'ช5วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๗

 ๕.๕ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน ๔๒๔ คน ดังนี้ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน    ๖๗  คน 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร+ศึกษา จํานวน ๔  คน 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑๐  คน 
  สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา จํานวน ๓  คน 
  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๒๙  คน 
   และชนบท  
  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จํานวน ๒๑  คน 
 ระดับปริญญาตรี   จํานวน    ๓๕๗  คน 
  สาขานิติศาสตร+ จํานวน ๑๓  คน 
  สาขาวิทยาศาสตร+ จํานวน ๔๙  คน 
  สาขาศิลปศาสตร+ จํานวน ๘๒  คน 
  สาขาครุศาสตร+ จํานวน ๑๒  คน 
  สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๕๗  คน 
  สาขาการบัญชี จํานวน ๗๒  คน 
  สาขารัฐประศาสนศาสตร+ จํานวน ๗๒  คน 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  
    จํานวน ๔๒๔ คน ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ การพิจารณาให'ความเห็นชอบการขอปรับปรุงคําอธิบายรายวิชากลุ5มวิชาชีพครูและ
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการขอปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
กลุ1มวิชาชีพครูและรายวิชาศึกษาท่ัวไป ๓ รายวิชา ได(แก1 การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล และ
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยได(มีการปรับมาตรฐานความรู(ท่ี ๑ มาตรฐานความรู(ท่ี ๒ และมาตรฐานความรู( 
ท่ี ๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปรับปรุงคําอธิบายรายวิชากลุ5มวิชาชีพครูและรายวิชาศึกษา 
    ท่ัวไปตามเสนอ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๘

 ๕.๗ โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/
ธุรกิจ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝOายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร+ธุรกิจ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะและข(อสังเกตในหัวข(อความโดดเด1นของ
หลักสูตร ข(อ ๖.๓ ไม1ควรจํากัดเฉพาะกลุ1มประเทศอาเซียน (AEC)  

  ในการนี้ท่ีประชุมได(เสนอแนะเก่ียวกับการนําเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม1ครั้ง
ต1อไปขอให(มหาวิทยาลัยนําเสนอโครงสร(างของหลักสูตรด(วย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/ธุรกิจ โดยให'นําข'อสังเกตของท่ีประชุมประกอบ 
     ในการพัฒนาหลักสูตร 
   ๒. ในการนําเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม5ครั้งต5อไปขอให'มหาวิทยาลัย 
     นําเสนอโครงสร'างของหลักสูตรประกอบให'สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

 ๕.๘ ทบทวน (ร5าง) พระราชกฤษฎีกา ว5าด'วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย5อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน5งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาทบทวน (ร1าง) พระราชกฤษฎีกา ว1าด(วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย1อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน1งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. . . .  โดยขอตัดสาขาวิชาวิจิตรศิลป[และประยุกต+ ศิลป[  และสาขานิ เทศศาสตร+ออก  
เพราะหลักสูตรยังไม1ได(รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเหลือเพียงสาขาเดียวคือสาขาวิชาเทคโนโลยี 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) พระราชกฤษฎีกา ว5าด'วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย5อสําหรับ 
    สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน5งของ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๙ ขออนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป7นเงินชดเชยค5าก5อสร'าง (ค5า K) อาคาร
ศูนย/คอมพิวเตอร/และศูนย/ภาษา 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปIนเงินชดเชยค1าก1อสร(าง 
(ค1า K) อาคารศูนย+คอมพิวเตอร+และศูนย+ภาษา จํานวน ๒,๓๖๓,๐๒๔.๓๐ บาท แล(วโดยเบิกจ1ายจาก



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๙

งบประมาณรายจ1ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินชดเชยค1างานก1อสร(าง จํานวน 
๒,๑๙๗,๖๑๒.๕๙ บาท โดยเบิกจ1ายในงบลงทุน ลักษณะค1าท่ีดินสิ่งก1อสร(างและใช(เงินนอกงบประมาณ
สมทบ จํานวน ๑๖๕,๔๑๑.๗๑ บาท ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ 
เงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปIนเงินชดเชยค1าก1อสร(างดังกล1าว เปIนเงินจํานวน ๑๖๕,๔๑๑.๗๑ บาท 
(หนึ่ งแสนหกหม่ืนห(าพันสี่ร(อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค+ ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป7นเงินชดเชยค5าก5อสร'าง (ค5า K) อาคาร 
    ศูนย/คอมพิวเตอร/และศูนย/ภาษาเป7นเงินจํานวน ๑๖๕,๔๑๑.๗๑ บาท  
    (หนึ่งแสนหกหม่ืนห'าพันส่ีร'อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค/) ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๐ ขอความเห็นชอบการอนุมัติการใช'จ5ายเงินงบประมาณบัญชีเงินรับฝากเหลือจ5าย 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการอนุมัติการใช(จ1ายเงินงบประมาณบัญชีเงินรับฝาก
เหลือจ1ายท่ีได(ดําเนินการไปต้ังแต1วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ยกเว(นรายการ 
ท่ี ๗ และรายการท่ี ๙) เปIนเงินจํานวน ๗๔๘,๒๓๑.๔๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนแปดพันสองร(อยสามสิบเอ็ด-
บาทสี่สิบสตางค+) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการอนุมัติการใช'จ5ายเงินงบประมาณบัญชีเงินรับฝากเหลือจ5าย เป7นเงิน 
    จํานวน ๗๔๘,๒๓๑.๔๐ บาท (เจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพันสองร'อยสามสิบเอ็ดบาท- 
    ส่ีสิบสตางค/) ตามเสนอ 

 

 ๕.๑๑ ข'อคิดเห็นและข'อเสนอแนะเก่ียวกับการเปล่ียนช่ือคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สุวรรณี จันทร+ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ข(อคิดเห็นและข(อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากเดิมเปIน “คณะเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อม” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อคิดเห็นและข(อเสนอแนะว1าชื่อใหม1ความหมายกว(าง
เกินไปและไม1สอดคล(องกับสาขาวิชาท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีอยู1 เห็นควรให(ใช(ชื่อเดิม 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให'คณะเทคโนโลยีการเกษตรใช'ช่ือเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

๑๐

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร+ท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปGดเปา)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ  
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู'บันทึก/พิมพ/รายงานการประชุม  
 
 
 

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

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


