
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชมุ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดโครงการบานสลานอยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภู มิพล 

อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ ๘๘ พรรษา 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจัดโครงการบานสลานอย

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ ๘๘ 

พรรษา โดยจัดทําตุงเฉลิมพระเกียรติจํานวน ๘๘ ผืน และนํามาประดับตกแตงบริเวณหนาสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ 

มกราคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘  หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ -๘ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ตามหนังสือที่  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๐๓  ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวัน

ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการปรับรายชื่อผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

ในลําดับที่ ๒ นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และลําดับที่ ๔ ผูชวย

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

ศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไปไวในผูมา

ประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

มกราคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๒ ฉบับ 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดประกาศใหมีการหยั่งเสียงผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ น้ัน บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยหยั่งเสียงเรียบรอยแลว รายละเอียดประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑-หมายเลข ๔.๒.๒  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง ประสบการณและระยะเวลา

ของตําแหนงประเภทผูบริหาร  

  ผูช วยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

ประสบการณและระยะเวลาของตําแหนงประเภทผูบริหาร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรมีระบบการเพิ่ม

ประสบการณทางการบริหารและใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง ประสบการณและ 

    ระยะเวลาของตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามเสนอ  
 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา จากอาจารยฐานันดร โตะถม เปนอาจารยวรพล  

คณิตปญญาเจริญ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

    เทคโนโลยีไฟฟาตามเสนอ 

 

 ๕.๓ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา จํานวน ๙๘ คน ดังน้ี 

  ระดับปริญญาเอก จํานวน    ๒  คน   

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๒  คน 

  ระดับปริญญาโท จํานวน    ๑๒  คน   

   สาขาวิชาบริหารการศึกษา จํานวน ๒  คน 

   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๔  คน 

   และชนบท 

   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน ๑  คน 

   สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๕  คน 

  ระดับปริญญาตรี จํานวน    ๘๔  คน   

   สาขานิติศาสตร จํานวน ๑  คน 

   สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๓๙  คน 

   สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๒  คน 

   สาขาครุศาสตร จํานวน ๒  คน 

   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๓๙  คน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

   สาขาการบัญชี จํานวน ๑  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑-หมายเลข ๕.๓.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๙๘ คน  

    ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการ จํานวน ๖ ราย ดังน้ี 

 ๑. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล อาจารยประจําสังกัด 

     คณะวิทยาศาสตร 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ อาจารยประจําสังกัด 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง อาจารยประจําสังกัด 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๔. อาจารยวิเชิด ทวีกุล พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

     สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๕. อาจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัลย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

      สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๖. อาจารยปราโมทย พรหมขันธ อาจารยประจํา สังกัดคณะครุศาสตร 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑-หมายเลข ๕.๔.๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติใหรองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

     สาขาวิชาเคมี 

   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ ดํารงตําแหนง 

     รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

   ๓. ไมอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

     สาขาวิชาดนตรี 

   ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวิเชิด ทวีกุล ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

     สาขาวิชาประวัติศาสตร ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

   ๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาประวัติศาสตร ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

   ๖. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยปราโมทย พรหมขันธ ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๕  

     มีนาคม ๒๕๕๗    

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

   ๗. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน  

     พัฒนพงษ อาจารยวิเชิด ทวีกุล อาจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย และ 

     อาจารยปราโมทย พรหมขันธ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  

     นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

     ผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

     จรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
 

 ๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหนายวรากร เนือยทอง ผู อํานวยการ 

กองนโยบายและแผน ไดเสนอรายละเอียดรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการและแผนในการพัฒนาอาจารยใหมีผลงาน 

ทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

  ๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีทุกคณะจัดทําแผนพัฒนาเพื่อจูงใจให

อาจารยเสนอผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

  ๓. มอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบและกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจาง

และการเบิกจายใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบ   

  ๔. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มมาตรการเชิงรุกในกรณี จํานวนนักศึกษาไม เปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจําไตรมาสท่ี ๑ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจําไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ในไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ให เปนไปตามแผนปฏิบั ติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

    ประจําไตรมาสท่ี ๑ โดยขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

    พ.ศ.๒๕๕๘ ในไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ และไตรมาสท่ี ๔ ใหเปนไป 

    ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 ๕.๗ ขออนุมัติงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

(เพ่ิมเติม) จํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินการและบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่ มเติม ) จํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ แสนแปดหมื่ นบาทถ วน)  

เพื่อดําเนินการและบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) จํานวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถวน)  

    เพ่ือดําเนินการและบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 

 ๕.๘ ขออนุมัติงบรายไดคงคลังเพ่ือจางเหมาควบคุมงานกอสรางอาคารชุดท่ีพักอาศัย

บุคลากร 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพจิารณาอนุมัติงบรายไดคงคลังเพื่อจางเหมาควบคุมงานกอสรางอาคารชุด

ที่พักอาศัยบุคลากร เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานสี่แสนบาทถวน) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัตงิบรายไดคงคลัง จํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานสี่แสนบาท- 

    ถวน) เพ่ือจางเหมาควบคุมงานกอสรางอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ในการน้ีประธานที่ประชุมขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการนําเสนอวิสัยทัศนของผูไดรับ

การเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยวาจะกําหนดเร่ืองเวลาและการซักถามอยางไร  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นควรใหแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยในเวลา 

ไมเกินคนละ ๓๐ นาที โดยสภามหาวิทยาลัยจะไมมีการซักถาม 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

   ๒. เห็นชอบใหผูไดรับการเสนอช่ือแสดงวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยในเวลา 

      ไมเกินคนละ ๓๐ นาที โดยสภามหาวิทยาลัยจะไมมีการซักถาม 
 

 ๖.๒ ขอหารือ การจัดประชุมพิจารณาทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat) ป ๒๕๕๘ 

  ประธานไดขอหารือแนวทางการจัดประชุมพิจารณาทบทวนเชิงนโยบาย (Retreat)  

ป ๒๕๕๘ ประเด็น ดังน้ี 

  ๑. อาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกตํ่ากวาเปาหมาย 

  ๒. งานวิจัย/วิชาการ มีการทําจํานวนนอยและมี Impact Factors ตํ่า 

  ๓. ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล 

   ๓.๑ การสงเสริมการศึกษาอาชีวศึกษา 

   ๓.๒  การคาชายแดน 

   ๓.๓  กําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕ จังหวัด 

   ๓.๔  การกอสรางรถไฟความเร็วสูง 

  ๔.  ผลกระทบจาก Asean Community 

   ๔.๑  การแขงขันทางการศึกษา 

   ๔.๒  การเคลื่อนยายแรงงาน 

   ๔.๓  การลงทุนขามชาติ 

   ๔.๔  ระบบวัฒนธรรมหลากหลาย 

   ๔.๕  ภาษา 

   ๔.๖  การคาขายระหวางประเทศ 

   ๔.๗  ระบบเทคโนโลยี 

   ๔.๘  การเพิ่มความปลอดภัย 

   ๔.๙  หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน 

   ๔.๑๐ อัตราคาเลาเรียน/คาธรรมเนียม สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

นอกสถานที่เพื่อพิจารณาประเด็นตามทีป่ระธานเสนอ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเตรียมกําหนดวัน เวลา และ 

    สถานท่ีเพ่ือจัดประชุมหารือประเด็นตางๆ ตามท่ีประธานเสนอ 
 

 ๖.๓ เอกสารแจงผลการลงคะแนนหยั่งเสียง 

  อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดสอบถาม 

ที่ประชุมเกี่ยวกับเอกสารแจงผลการนับคะแนนหยั่งเสียงผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ระบุจํานวนคะแนนจากการหยั่งเสียงที่แตละคนไดรับวามาไดอยางไร  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๙ 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการ 

สรรหาฯ ไมไดทําเอกสารน้ีขึ้น ไมไดเปนผูแจก และไมไดอนุมัติใหแจกเอกสารน้ีแตอยางใด แตทราบวา 

นายสมเกียรติ อัญชนา ซึ่งเปนกรรมการสรรหาฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนผูจัดทํา

และแจกใหกับกรรมการสภาฯ  

  ในการนับคะแนนหยั่งเสียงเพื่อการสรรหาฯ คร้ังน้ี เมื่อผูได รับการเสนอชื่อรายใด 

ไดคะแนนจากการหยั่งเสียงถึง ๑๒๔ คะแนน ซึ่งเปนรอยละยี่สิบของบุคลากรที่มีสิทธิหยั่งเสียงแลว คะแนน

สวนที่เกินคณะกรรมการสรรหาฯ ถือวาเปนคะแนนซ้ําของผูได รับการเสนอชื่อรายน้ัน จะไมนําคะแนน 

ที่ไดมารวมเปนคะแนนสุดทายแตอยางใด  

  ประธานขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเก็บเอกสารฉบับดังกลาวคืน 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเก็บเอกสารฉบับดังกลาวคืนจากกรรมการ 

    สภามหาวิทยาลัยทุกคน 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  
 

 

 

 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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