
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๒.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   การใหขอมูลเก่ียวกับการบริหารเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๑/ว๘๐ ลงวนัที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๕๘ เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงของสถาบัน 

อุดมศึกษาของรัฐ ไดแก 

  ๑. สําเนารายงานการเงินประจําป พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับลาสุด 

  ๒. สําเนาคําสั่งแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงิน 

  ๓. สําเนาคําสัง่แตงต้ังผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงิน 

  ๔. สําเนาคําสั่งแตงต้ังผูมีอํานาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม 

  ๕. จํานวนบัญชีธนาคารทุกแหงทั้งหมดที่เปดในนามมหาวิทยาลัย 

  โดยขอความอนุเคราะหกรอกแบบสอบถามพรอมลงนามรับรอง โดยสภามหาวิทยาลัย 

และนําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน ๓๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยจะนําสงสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ในวันจันทรที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตอไป โดยสรุปสถานะการรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ดังน้ี 

    ๑. มีสินทรัพยรวม ๕๒๕,๑๖๙,๖๔๙.๘๘  บาท 

    ๒. รายไดสูงกวาคาใชจายในป ๒๕๕๗ ๑๘,๘๐๙,๖๕๙.๗๕  บาท 

    ๓. รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ๔๓,๓๙๖,๑๑๓.๒๘  บาท 

    ๔. งบประมาณจากรัฐบาล ๔๒๖,๘๔๘,๗๖๖.๐๕  บาท 

    ๕. มีระบบบัญชีเงินฝากจากธนาคารตาง ๆ ถูกตองตามระเบียบและมีผูมีอํานาจลงนาม

ในการถอนเงิน เช็คสั่งจายตามระเบียบการเงิน 

    ๖. มีระบบการควบคุม ตรวจสอบภายใน และการรายงานการเงินตอสภามหาวิทยาลัย

ตามที่วางไวทุกประการ  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม มีจํานวน ๙ หนา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ต้ังแตหนา ๑ -๕ ในการน้ี ฝายเลขานุการ จึงขอเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓/๒๕๕๘  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๐๙ คน ดังน้ี 

   สาขานิติศาสตร จํานวน ๑  คน 

   สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๓  คน 

   สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๔  คน 

   สาขาครุศาสตร จํานวน ๕๙๗  คน 

   สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๔  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและขอใหฝายวิชาการตรวจสอบบัญชีรายชื่อหนาที่ ๒๓ ลําดับ

ที่ ๓๗๓ อีกคร้ัง เน่ืองจากคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๖ ควรจะไดเกียรตินิยมอันดับ ๒   

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

     จํานวน ๖๐๙ คน ตามเสนอ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

   ๒. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมและ 

     นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในคร้ังตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๕/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ ประเด็นอภิปรายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ที่ ป ระชุม ได มี ก ารอภิปราย เกี่ ย วกั บการผลิ ตบั ณ ฑิ ตของมหาวิ ทย าลัย  โดย 

สภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ๓ ประเด็น ดังน้ี 

  ๑. ใหมีมาตรฐานการผลิตบัณฑิตทุกสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  ๒. ใหมีการทําวิจัยเกี่ยวกับอัตราการมีงานทําของบัณฑิตสายครูตรงกับสาขาวิชา 

ที่สําเร็จการศึกษาหรือไม รวมถึงอัตราเงินเดือนที่ไดรับมากนอยเพียงใด 

  ๓. ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยเนน 

การประเมินที่สาขาวิชามากกวาคณะหรือมหาวิทยาลัย และใหประธานสาขาหรือประธานหลักสูตร 

เตรียมรับการประเมิน ปการศึกษา ๒๕๕๗ ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)   

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ   

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม   
 

 

 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 
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