
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 

วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. นายกีรต ิ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมอืง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.  นายแสงชัย   เอกพฒันพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๖.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๙. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๒. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 
 
 

ผูเขารวมประชุม  
๑. อาจารยอดลุย ทรายตัน อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเซรามิกส  
๒. อาจารยธิติมา คุณยศย่ิง อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเซรามิกส  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๒

๓. อาจารยศิรมิา เอมวงษ อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเซรามิกส 
๔. อาจารยวรญา รอดวินิจ อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๕. อาจารยอจัฉริยา ครุธาโรจน อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๖. อาจารยวิธธวัช ปนทะสาย อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นายเกรียงเดช แกวบุญปน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวสปุราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ การสรรหาคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก ซึ่งไดผานขั้นตอนการเสนอชื่อผูผานเกณฑรอยละยี่สิบของจํานวนบุคลากรในหนวยงาน 
และไดกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยเลือกคณบดีในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเลือกผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานักในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๒ โครงการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการกอสรางศูนยกีฬา 
อเนกประสงคเปนรูปแบบศูนยกีฬาครบวงจร โดยอาคารโรงยิมเนเซี่ยมและอาคารเกา มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการรื้อถอนและนําไปกอสรางไวที่หนาอาคาร ๒๓ อาคารศูนยวิทยาศาสตร  เพื่อใหนักศึกษา 
ไดพักผอนหรือทํากิจกรรม  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การจัดงาน ๑๒๐ ป การฝกหัดครูไทย ถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๓

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะรวมกันจัดงาน ๑๒๐ ป  
การฝกหัดครูไทย ถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมรอยัลออรคิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ไดกราบบังคมทูลเชิญพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิตยิาภา เปนประธาน 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๔ แจงขาวการถึงแกกรรมของอาจารยอาวุโสและมารดาของผูชวยศาสตราจารย
นิลวัฒน พัฒนพงษ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยจะรวมงานฌาปนกิจ  
๒ งาน คือ 

  ๑. งานศพของอาจารยพรอมพงษ ณ เชียงใหม อาจารยผู เกษียณอายุราชการ  
ซึ่งเดิมเคยเปนอาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งอาจารยพรอมพงษ ณ เชียงใหม  
ไดมอบรางกายใหโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

  ๒. งานศพมารดาของผูชวยศาสตราจารยนิลวัฒน พัฒนพงษ รองอธิการบด ี
ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยจะเดินทางไปรวมพิธีฌาปณกิจ ณ วัดคูหาสวรรค จังหวัดพิษณุโลก โดยจะ
เดินทางหลังเสร็จการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

 ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

 ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ ซึ่งฝายเลขานุการ 
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๒ ลงวันที่  ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดังกลาว
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับที่ ๗ จาก "ศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง” เปน “รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง”  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๔

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕  
  โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การพัสดุที่จัดซื้อจัดจางจาก 
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ขอถอนวาระการประชุมดังกลาว  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบใหถอนวาระน้ีออก 

 

 ๓.๒ การแตงตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบแตงตั้งใหรองศาสตราจารยดวงตา สราญรมย เปนประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และเพื่อใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ รองศาสตราจารยดวงตา  
สราญรมย ไดเสนอรายช่ือกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
 ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ดานกฎหมาย ดานการบริหารองคกร และดานการเงินหรือการบัญชี จํานวน 
๔ คน ดังนี ้
  ๑. รองศาสตราจารยสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ 
  ๒. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถี 
  ๓. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร 
  ๔. รองศาสตราจารยปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๒.๑ 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอ
แนวทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ระดับสูง ๑๐ 
ตัวบงชี้ ดังนี ้
  ๑. ความยั่งยืนของสถาบัน 
  ๒. ลักษณะงานวิชาการของสถาบันและตําแหนงเปรียบเทียบในกลุมสถาบัน 
  ๓. การจัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณนักศึกษา 
  ๔. การวิจัย 
  ๕. การถายทอดความรูและความสัมพันธ 
  ๖. ความมั่นคงทางการเงิน 
  ๗. อาคาร สถานที่และโครงสรางพื้นฐาน 
  ๘. บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร 
  ๙. การกํากับดูแล ภาวะผูนํา การบริหารจัดการ 
  ๑๐. โครงการสําคัญของสถาบัน  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๕

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๒.๒ 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบแตงตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
    ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารยดวงตา  สราญรมย ประธานกรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารยสุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
๓. พล.ต.อ. เจตน มงคลหัตถ ี กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารยทองหลอ วงษอินทร กรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 
 
๕. รองศาสตราจารยปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ กรรมการ 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย เลขานุการ 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๗. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  ผูชวยเลขานุการ 

 ๒. เห็นชอบใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัย ใชแนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผลงานของ 
   มหาวิทยาลัย ประกอบในการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
   ผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

 ๓.๓ ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งงบประมาณที่นํามาจัดสรรเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 
๔๐๖,๔๓๔,๑๐๐ บาท ประกอบดวย 

  ๑. เงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๙๕,๙๓๕,๔๐๐ บาท 

  ๒. เงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ๑๑๐,๔๙๘,๗๐๐ บาท 

   ๒.๑ เงิน  บ.กศ.  ๘๒,๐๙๗,๕๐๐ บาท 

   ๒.๒ เงิน กศ.บป.  ๙,๒๑๙,๙๐๐ บาท  

   ๒.๓ เงิน กศ.บศ.  ๙,๙๖๐,๙๐๐ บาท  

   ๒.๔ เงินศูนยนานาชาติ  ๒,๗๙๐,๔๐๐ บาท 

   ๒.๕ เงินรายไดสิทธิประโยชน  ๑๐๘,๐๐๐ บาท          

   ๒.๖ เงินรายไดจากการบริการวิชาการ  ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๖

   ๒.๗ เงินประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ๑,๒๒๔,๐๐๐ บาท  

   ๒.๘ เงินโครงการความรวมมือกับองคการปกครอง ๓,๔๙๘,๐๐๐ บาท 

    สวนทองถิ่น (อปท.)  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๓.๑-หมายเลข ๓.๓.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยแยกและวิเคราะหขอมูล 
งบบุคลากรใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง โดยใหแยกเงินเดือน คาตอบแทนผูบริหาร เงินประจํา
ตําแหนง และสวัสดิการ ใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาแยกและวิเคราะหขอมูลงบบุคลากร 
    ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง โดยใหแยกเงินเดือน คาตอบแทนผูบริหาร  
    เงินประจําตําแหนง และสวัสดิการ ใหชัดเจน 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ 
กันยายน ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑  

มตสิภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจายคาตอบแทนผูบริหาร 
ที่ไมเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจายคาตอบแทนผูบริหารที่ไมเปนขาราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจายคาตอบแทน 
    ผูบริหารที่ไมเปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๗

 ๕.๒ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชยั โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๐๖ คน ดังนี ้
   สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๖๓ คน 
    สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๕ คน 
   สาขาการบริหารธุรกิจ จํานวน ๓๗ คน 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร จํานวน ๑ คน 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑   
มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบอนุมัตใิหปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  
    ๒๕๕๔ จาํนวน ๑๐๖ คน ตามเสนอ 

 

 ๕.๓ กําหนดคาตอบแทนผูบริหารที่ไมเปนขาราชการตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนผูบริหารที่ไมเปนขาราชการตําแหนงผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบและอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อเปน 
   คาตอบแทนผูบริหารที่ไมเปนขาราชการตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัย 
   และพัฒนาในอัตราเทากับเงินเดือน เดือนสุดทายกอนการเกษียณอายุราชการ 
 

 ๕.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ หมายเลข 
๕.๔.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกเหตุผลการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะวิชาเลือกใหชัดเจน 

  ๒. ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชาใหชดัเจน 
มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส โดยให 
     ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
     เซรามิกสใหสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 ๕.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ หมายเลข ๕.๕.๒ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๘

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

  ๑. ปรับเพิ่มจํานวนอาจารยใหเปนไปตามเกณฑและสอดรับกับจํานวนนักศึกษา 

  ๒. ทบทวนการกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ใชในการปฏิบัติใหม เพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
ทักษะและนําไปใชไดจริง 

  ๓. ปรับชื่อรายวิชา การเตรียมการสอนวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน ใหสอดคลองกับองคความรู 

  ๔. กําหนดเกณฑในการวัดผลสําเร็จของหลักสูตรใหใหชัดเจน 
มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยให 
     ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๖ รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๖.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุงตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินต่ํา โดยใหจัดทําโครงการและแผนการปรับปรุง
ใหชัดเจน 

  ๒. เรงพัฒนาและปรับปรุงสาขาวิชาที่มีผลการประเมินระดับ “พอใช”  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
    และระดับมหาวิทยาลัย โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
 
 

 ๕.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (แทน
ตําแหนงที่วาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ 
(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ เปนประธานกรรมการ  
  อธิการบด ี
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง เปนกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๙

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี เปนกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๕. รองศาสตราจารยบญุฑวรรณ วิงวอน เปนกรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๖. รองศาสตราจารยบญุชัด เนติศักดิ ์ เปนกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา เปนกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 ๘. อาจารยเอกรัฐ  อินตะวงศา เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๙. อาจารยปริตต  สายส ี เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนกรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
 ๑๑. นางกิ่งดาว  ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 
  หัวหนางานประชุมและพิธีการ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ  
    (แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ เปนประธานกรรมการ  
  อธิการบดี 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง เปนกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยศิร ิ พรมด ี เปนกรรมการ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ๕. รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน เปนกรรมการ  
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๖. รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ์ เปนกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๙. อาจารยปริตต สายส ี เปนกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสมชยั โกศล เปนกรรมการและเลขานุการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๑๐

  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ๑๑. นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 
  หัวหนางานประชุมและพิธีการ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครัง้ท่ี ๑๓/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 
 
 

 ๖.๓ ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัย 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงการสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยจะตอง
ประเมินจากเกณฑสําคัญ ดังนี ้

  ๑. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  ๒. มีระบบ MIS ที่สามารถตอบสนองความตองการในการบริหารจัดการ 

  ๓. เปนองคกรแหงคุณภาพ ที่ผานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 

  ๔. บุคลากรไดรับความพึงพอใจในการบริการของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

 ๖.๔ ขอหารือจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขอหารือของ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยสืบเนื่องจาก ก.พ.อ. ไดมีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๕ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ.๒๕๕๕ พบวาไมมีความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ เนื่องจากคําจํากัดความของลักษณะคุณภาพผลงาน



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๑๑

ทางวิชาการ ที่ไดระบุไวในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๖ มีความแตกตางจากที่ระบุไวในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับ
ที่ ๒ ดังนั้น จึงเสนอขอหารือเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี ้

  ๑. ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมและเสนอแตงตั้งผูที่มีผลงานทาง
วิชาการผานเกณฑ แตสําหรับผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางใด อยางหนึ่ง ไมผานเกณฑ ใหชะลอเรื่องไว
กอน หรือใหชะลอเรื่องไวทั้งหมด จนกวาจะมีความชัดเจนของคําจํากัดความลักษณะคุณภาพ 

  ๒. การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
ที่มีอายุเกิน ๖๐ ป หรือเกษียณอายุราชการไปแลว สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดหรือไม 
และการดําเนินการควรทําอยางไร 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ประเด็นที่ ๑ ขอใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดําเนินการโดยยึดตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และสงหลักเกณฑการพิจารณาฉบับที่ ๖ และฉบับที่ ๗ ใหผูประเมินพิจารณา 

  ประเด็นที่ ๒ ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอบังคับสาํหรบัการขอตําแหนงทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ โดยใหอิงหลักเกณฑของ ก.พ.อ.   

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. มอบคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการดําเนินการโดยยึดตาม 
   หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด และสงหลักเกณฑการพิจารณาฉบับที่ ๖ และ 
   ฉบับที่ ๗ ใหผูประเมินพิจารณา 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดทําขอบังคับสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ 
   ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และ 
   ศาสตราจารยพิเศษตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน) 
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัตกิาร 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 
  
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๕  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

๑๒

 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมทุธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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