
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู'มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย+เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๔. ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๕. อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผู(ช4วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๕.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๖.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๗.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๘. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+พงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+เอกรัฐ อินตCะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑. อาจารย+วุฒิรัตน+ พัฒนิบูลย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๒.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม4มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปFดเปา  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๒

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'เข'าร4วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย+ดวงตา สราญรมย+ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
    และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย+ทองหล4อ วงษ+อินทร+ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
    ผลงานมหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย+ปพฤกษ+บารมี อุตสาหะวานิชกิจ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
    ผลงานมหาวิทยาลัย 
๔. อาจารย+อัมฤตา สารธิวงค+ อาจารย+ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
๕. อาจารย+รัชดาพร หวลอารมณ+ อาจารย+ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
๖. อาจารย+พฤกษา เครือแสง อาจารย+ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
๗. อาจารย+ตุลาภรณ+ แสนปรน อาจารย+ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๘. อาจารย+ภาณุวัฒน+ สกุลสืบ อาจารย+ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล4าวเปIดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การจัดงานข4วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจําปA ๒๕๕๗ และงานมหกรรมกลอง
และศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าระหว4างวันท่ี ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได(จัดงาน 
“ข4วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจําปL ๒๕๕๗ และงานมหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ” 
โดยมีผู(แทนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันการศึกษาต4างๆ ท้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 
และจังหวัดใกล(เคียง รวม ๑๐ สถาบัน ร4วมงานและทํากิจกรรมร4วมกัน และเม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยได(จัดกิจกรรมตานกQวยสลากซ่ึงเปRนประเพณีทําบุญของชาวล(านนา โดยมีอาจารย+ บุคลากร 
นักศึกษา และประชาชน ร4วมในงานดังกล4าว  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓
 

 ๑.๒ การประชุมพิจารณา (ร4 าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. . . .  (ร4 าง) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ (ร4าง/แก'ไข) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗   

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าในวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเปRนเจ(าภาพจัดประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ4มภาคเหนือ เพ่ือหารือและพิจารณา (ร4าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ... (ร4าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และ (ร4าง/แก(ไข) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือนําข(อหารือและข(อเสนอแนะเสนอให(ท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศพิจารณาในวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝWายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๘ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต4หน(า ๑-๑๐ ซ่ึงฝWายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส4งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล4าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๗ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส4งข(อแก(ไขให(ฝWายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ หากพ(นกําหนดวัน
ดังกล4าวให(ถือว4ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม4มีการแก(ไข 
  ในการนี้ท่ีประชุมได(เสนอให(มีการแก(ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  ๑. หน(า ท่ี ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ย4อหน(า ท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๒ ให(แก(ไขคําจาก 
“มหาวิทยาลัยของแก4น” เปRน “มหาวิทยาลัยขอนแก4น”  
  ๒. หน(าท่ี ๔ ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ให(เพ่ิมข(อเสนอแนะอีก ๑ ข(อ ดังนี้ “ข(อ ๖ ระบบ
ลิฟต+ควรระบุไว(ในรายการประกอบแบบโดยกําหนดลิฟต+ท่ีมีคุณภาพดี” 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  
    โดยให'มีการแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
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๔

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ร4าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยการกําหนดภาระงานของ
คณาจารยGและผู'บริหาร พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยการกําหนดภาระงานของคณาจารย+และผู(บริหาร พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยการกําหนดภาระงาน 
    ของคณาจารยGและผู'บริหาร พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๗ 
  ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝWายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝWายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ การแต4งตั้งกรรมการสภาคณาจารยGและข'าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(แทนตําแหน4งท่ีว4าง) 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบการแต4งต้ังกรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) โดยสืบเนื่องจากอาจารย+รัชนีวรรณ มาวงศ+ กรรมการสภาคณาจารย+
และข(าราชการตัวแทนคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๒๘/๒๕๕๖ ได(ขอลาออกจากกรรมการดังกล4าว ดังนั้นเพ่ือให(
องค+ประกอบของสภาคณาจารย+และข(าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปRนไปตามข(อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว4าด(วยสภาคณาจารย+และข(าราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการ
เพ่ือให(ได(มาซ่ึงกรรมการดังกล4าวเรียบร(อยแล(ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต4งต้ัง 
อาจารย+อัคจร แมCะบ(าน เปRนกรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
(แทนตําแหน4งท่ีว4าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑-หมายเลข ๔.๒.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๕

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ 
คณบดี 

  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝWายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี โดยได(ขออนุญาตท่ีประชุมให(รองศาสตราจารย+
ดวงตา สราญรมย+ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย+ทองหล4อ วงษ+อินทร+ และรองศาสตราจารย+ปพฤกษ+บารมี อุตสาหะวานิชกิจ กรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปRนผู(นําเสนอ 
  รองศาสตราจารย+ดวงตา สราญรมย+ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย+ทองหล4อ วงษ+อินทร+ และรองศาสตราจารย+ปพฤกษ+บารมี 
อุตสาหะวานิชกิจ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ได(ร4วมกันนําเสนอรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ให(ท่ีประชมพิจารณา 
ดังนี้ 
  ๑. ผลการประเมินตามตัวบ4งชี้ใน ๙ มิติ  
   (๑) มหาวิทยาลัย ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๓.๖๓ 
   (๒) คณะครุศาสตร+ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๓.๕๘ 
   (๓) คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๓.๗๑ 
   (๔) คณะวิทยาการจัดการ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๓.๗๙ 
   (๕) คณะวิทยาศาสตร+ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๓.๘๒ 
   (๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๓.๕๓ 
   (๗) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๓.๗๐ 
  ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต4อการบริหารงานและภาวะผู(นํา  
   (๑) อธิการบดี ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๔.๓๒ 
   (๒) คณบดีคณะครุศาสตร+ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๔.๓๗ 
   (๓) คณบดีคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๔.๓๕ 
   (๔) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๔.๒๔ 
   (๕) คณะวิทยาศาสตร+ ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๔.๓๔ 
   (๖) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๔.๓๗ 
   (๗) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ค4าคะแนนท่ีได(คือ ๔.๒๗ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอให(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเพ่ิม 
ผลการประเมินในเรื่องเก่ียวกับการบริหารจัดการด(านงบประมาณ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๖

  ๒. ขอให(มหาวิทยาลัยจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ+และนโยบายเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
     อธิการบดี คณะ คณบดี โดยขอให'คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมผลการประเมินในเรื่องเก่ียวกับการบริหาร 
     จัดการด'านงบประมาณ 
   ๒. มอบอธิการบดีแจ'งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
     อธิการบดี คณะ คณบดี ให'หน4วยงานท่ีเก่ียวข'องพิจารณาเพ่ือจัดทํา 
     แผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานตามข'อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
     ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบผลการทบทวนแผนกลยุทธGการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙ 
  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝWายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบผลการทบทวน
แผนกลยุทธ+การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการทบทวนแผนกลยุทธGการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕- 
   ๒๕๕๙ ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ ขออนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ4าย ประจําปAงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝWายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ4าย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ขอให(ปรับรายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในส4วน
ของงบประมาณจากเงินรายได(เปRนไม4เกินร(อยละ ๘๐ ทุกรายการ เพ่ือให(เปRนไปตามระเบียบการจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  ๒. การเสนอรายการงบการเงินงบคงคลังและงบทดลองขอให(จัดทําตามรูปแบบ
ทางการบัญชี 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ4ายประจําปAงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๕๘ ตามเสนอ โดยให'มีการดําเนินการตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๗
 

 ๕.๔ พิจารณาให'ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงนําเสนอหลักสูตรดังกล4าวเพ่ือให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให(ความเห็นชอบ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ความต(องการของกลุ4มเปYาหมายควรเปRนตัวเลข 
  ๒. พัฒนาอาจารย+ประจําหลักสูตรท้ังในเรื่องวุฒิการศึกษาและตําแหน4งทางวิชาการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    การเมืองการปกครอง โดยให'มีการปรับเพ่ิมตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 

 ๕.๕ พิจารณาให'ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปางจึงนําเสนอหลักสูตรดังกล4าวเพ่ือให(สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให(ความเห็นชอบ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. พัฒนาอาจารย+ประจําหลักสูตรท้ังในเรื่องวุฒิการศึกษาและตําแหน4งทางวิชาการ 
  ๒. ให(เชิญอาจารย+ท่ีมีประสบการณ+ในระดับชาติมาเปRนอาจารย+พิเศษ 
  ๓. ให(มีการประมาณการต(นทุน และค4าใช(จ4ายทุกปL 
  ๔. การตีพิมพ+บทความวิชาการ งานวิจัยของนักศึกษาต(องสร(างชื่อเสียงให(
มหาวิทยาลัยด(านภาษาไทยได( 
  ๕. ขอให(มีเกณฑ+การคัดเลือกนักศึกษาท่ีชัดเจนเพ่ือให(ได(นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  ๖. ขอให(มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรท่ีจะขอเปIดใหม4ทุกหลักสูตรว4าต(องมีใน
แผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๘

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย โดยให'มีการปรับเพ่ิมตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ประธานได(เสนอให(ถอนระเบียบวาระท่ี ๕.๖ ถึงระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ ออกก4อน โดยให(
นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให'ถอนระเบียบวาระท่ี ๕.๖ ถึงระเบียบวาระท่ี ๕.๑๔ ออกก4อน โดยให' 
    นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๙ ตุลาคม  
    ๒๕๕๗ 
 

 ๕.๑๕ ขอความเห็นชอบการจ4ายเงินชดเชยให'กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการจ4ายเงินชดเชยให(กับพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได(อนุมัติให(ใช(จ4าย
งบประมาณสําหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาและการจ4ายเงินชดเชยการปรับ
เงินเดือนให(ข(าราชการและเจ(าหน(าท่ีของรัฐ ดังนั้นเพ่ือให(พนักงานมหาวิทยาลัยได(รับเงินชดเชยกรณีได(รับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงเงินเดือนและค4าตอบแทนของข(าราชการและเจ(าหน(าท่ีของรัฐตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว๑๕๘๓ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และ
เปRนไปตามงบประมาณท่ีได(รับจัดสรรต้ังแต4ปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ จึงขอความเห็นชอบ 
การจ4ายเงินชดเชยให(กับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได(รับการบรรจุแต4งต้ังให(ได(รับเงินเดือนจากงบประมาณ
แผ4นดินก4อนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ จากงบประมาณแผ4นดิน ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดเงิน
อุดหนุน (ค4าใช(จ4ายบุคลากร) จํานวน ๑๙,๗๗๗,๖๑๔ บาท โดยมีหลักเกณฑ+ วิธีการ และรายละเอียด 
การจ4ายเงิน ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให'จ4ายเงินชดเชยให'กับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได'รับการบรรจุแต4งตั้ง 
    ให'ได'รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ4นดินก4อนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  
    จากงบประมาณแผ4นดิน ปAงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดเงินอุดหนุน  
    (ค4าใช'จ4ายบุคลากร) จํานวน ๑๙,๗๗๗,๖๑๔ บาท ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๖ การแต4งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝWายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาการแต4งต้ังกรรมการสภาวิชาการ (แทนตําแหน4ง 
ท่ีว4าง) โดยสืบเนื่องจากอาจารย+เอกรัฐ อินตCะวงศา กรรมการสภาวิชาการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง ที่ ๑๕/๒๕๕๗ ได(ขอลาออกจากกรรมการดังกล4าว ดังนั้นเพ่ือให(องค+ประกอบของ 
สภาวิชาการเปRนไปตามข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยสภาวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการเพ่ือให(ได(มาซ่ึงกรรมการดังกล4าวเรียบร(อยแล(ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๙

เพ่ือพิจารณาแต4งต้ัง ผู(ช4วยศาสตราจารย+พงษ+สวัสด์ิ อํานาจกิติกร เปRนกรรมการสภาวิชาการ (แทนตําแหน4ง
ท่ีว4าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งผู'ช4วยศาสตราจารยGพงษGสวัสดิ์ อํานาจกิติกร เปOนกรรมการ 
    สภาวิชาการ (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๗ ขอความเห็นชอบการเบิกเงินเข'าเปOนรายได'กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการเบิกเงินเข(าเปRนรายได(กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ข(อ ๕(๑) กําหนดให(รายได(และทรัพย+สินของกองทุนมาจากเงินเหลือ
จ4ายจากงบประมาณแผ4นดิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการอุดหนุนค4าใช(จ4ายบุคลากร และตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๙๑(๓)/ว๕๒๒ ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได(แจ(งว4า
หัวหน(าฝWายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห4งชาติ ได(แจ(งผลการพิจารณาให(ความเห็นชอบการใช(
จ4ายงบประมาณรายได(ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรณีแนวทางข(อ ๓ และข(อ ๕ ตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช(จ4ายงบประมาณ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเสนอขอความเห็นชอบการเบิกเงินงบประมาณ
แผ4นดินเหลือจ4าย หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการอุดหนุนค4าใช(จ4ายบุคลากร ปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
เข(าเปRนรายได(กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเบิกเงินงบประมาณแผ4นดินเหลือจ4าย หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  
    รายการอุดหนุนค4าใช'จ4ายบุคลากร ปAงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เข'าเปOนรายได' 
    กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตย+ท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๙/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๗ 

๑๐

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปFดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ ผู(อํานวยการกองกลาง  
 ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'บันทึก/พิมพGรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝWายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู'ตรวจรายงานการประชุม  

 

 ได(ผ4านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร(อยแล(ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก(ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


