
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบติัหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๒๐. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๔.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ศาสตราจารยสมพงษ วิทยศักด์ิพันธุ ผูเชี่ยวชาญประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. อาจารย Truong Thi Hang  ผูเชี่ยวชาญประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. อาจารยสุภาวดี ยาดี อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชมุ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   คุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกในยุคศตวรรษท่ี ๒๑: ความทาทายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแหงชาติมาเลเซีย 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงคุณลักษณะของความเปนพลเมืองโลกในยุคศตวรรษ 

ที่ ๒๑: ความทาทายการพัฒนามหาวิทยาลัยแหงชาติมาเลเซีย ดังน้ี 

  ๑. ใหความสําคัญของอนาคตมากกวาอดีต 

  ๒. มองเห็นทิศทางใหมๆ ของภูมิภาคและของโลก 

  ๓. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนไดดี อยางนอย ๓ ภาษา 

  ๔. มีความรูทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  ๕. รูจักคิดวิเคราะหหาเหตุผล 

  ๖. พัฒนาตนใหเปนคนทันโลกและทันเหตุการณอยูเสมอ 

  ๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

  ๘. รูคุณคาวัฒนธรรมของตนและเขาใจวัฒนธรรมตางประเทศ 

  ๙. รูคุณคาของเพื่อนมนุษย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดประชุมวิชาการเพื่อ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ใน

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคาร

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

โอฬาร โรจนหิรัญ ซึ่งจะเปนการนําเสนอผลงานดานภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา และการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ผูสนใจทั่วไป และผลงานของนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะครุศาสตรไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเสริมสรางความสุขเชิงอัตวิสัยของเด็กพิ เศษเรียนรวมในโรงเรียนปกติ ในวันที่ ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผูเขารับการอบรมประมาณ 

๓๐๐ คน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรสายสนับสนุนราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรสายสนับสนุน

ราชภัฏกลุมภาคเหนือระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 

คร้ังท่ี ๓” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนงไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดสงผลงานวิจัยเขารวมในการประชุมวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยคร้ังที่  ๓” ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน ๕ เร่ือง 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ 

เมษายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๑ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไขหนาที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒  

ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “...สถาบันคลังสมองของชาติ...” เปน “...สถาบันธรรมา- 

ภิบาลมหาวิทยาลัยภายใตสถาบันคลังสมองของชาติ...” 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ 

เมษายน ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชมุของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ รายงานผลแหงคดีคําพิพากษาคดีหมายเลขดําท่ี ๓๘๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงท่ี 

๑๓๖/๒๕๕๘ ระหวางบริษัทลิงคอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด ผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูถูกฟองคดี 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลแหงคดีคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ ๓๘๓/๒๕๕๕  

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๖/๒๕๕๘ ระหวางบริษัทลิงคอินโนวาพร็อพเพอรต้ี จํากัด ผูฟองคดี กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ผูถูกฟองคดี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    ๑. รับทราบ 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยประสานเพ่ือดําเนินการตามความเห็นของสํานักอัยการ 

    ผูรับผิดชอบคดี และแจงผลการประสานใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม 

    คร้ังตอไป 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจําไตรมาสท่ี ๒ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจําไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยติดตามตรวจสอบและ

เรงรัดหนวยงานใหเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

     ประจําไตรมาสท่ี ๒ ตามเสนอ 

   ๒. มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาติดตามตรวจสอบและเรงรัด 

     หนวยงานใหเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด 
 

 ๕.๒ (ราง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนบริการการศึ กษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

   นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอให 

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนบริการการศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑. ชื่อของระเบียบควรเปนกองทุนของหนวยงาน 

   ๒. ปรับวัตถุประสงคของการจัดทําระเบียบใหกระชับและชัดเจน 

   ๓. แกไขคํานิยามคําวา “การบริการการศึกษา” ใหครอบคลุม 

   ๔. ปรับแกขอ ๗(๖) จาก “เงินรายไดอ่ืนตามที่อธิการบดีอนุมัติใหกองทุน” เปน “เงิน

รายไดจากแหลงอ่ืนที่มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรใหกองทุน” 

   ๕. ขอ ๑๐ ควรปรับเพิ่มขอความ “ไมเกินวงเงินรายไดของกองทุนที่มีอยู ณ วันสั่ง

จาย” ตอทายประโยค 

   ๖. ขอ ๑๒(๓) ควรตัดออก 

   ๗. ขอ ๑๕ ใหปรับระยะเวลาเปนรายไตรมาสหรือ ๖ เดือน 

   นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอขอ

ถอนระเบียบวาระน้ีออกเพื่อนํากลับไปใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางพิจารณาอีกคร้ัง 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหถอนระเบียบวาระน้ีออก โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

    ท่ีประชุมประกอบในการพิจารณาปรับแกของคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ  

    และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

    พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป 
 

 ๕.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนศูนยการเรียนรูเกษตร

ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เสนอให 

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสาน

ตามแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ๑. ปรับวัตถุประสงคของการจัดทําระเบียบใหกระชับและชัดเจน 

   ๒. ตัดเคร่ืองหมายไปยาลนอย (ฯ) ที่ตอทายคําวา “ศูนย” ออกใหหมด 

   ๓. ปรับรวมขอ ๖(๓) และ(๔) 

   ๔. ขอ ๗ บรรทัดที่ ๑ ใหตัดคําวา “คณะกรรมการกองทุน” ออก 

   ๕. ขอ ๗(๕) บรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “ตามที่หัวหนาศูนยเห็นสมควร” “เปน 

“ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร”  

   ๖. ใหตัดขอ ๑๑(๓) ออก 

   ๗. ขอ ๑๑(๖) ใหกําหนดระยะเวลาใหชัดเจน 

   ๘. ขอ ๑๒ กําหนดผูลงลายมือชื่อในเอกสารถอนเงินใหชัดเจน 

   นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอขอ

ถอนระเบียบวาระน้ีออกเพื่อนํากลับไปใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางพิจารณาอีกคร้ัง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหถอนระเบียบวาระน้ีออก โดยใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

    ท่ีประชุมประกอบในการพิจารณาปรับแกของคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ  

    และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

    พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังตอไป 
 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

 ๕.๔ (ราง)  ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง วาด วยการจายเงินค าตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังน้ี 

   ๑. ขอ ๔ ยอหนาที่ ๓ ใหปรับแกขอความจาก “การจายเงินคาตอบแทนตามวรรคหน่ึง

ใหจายจากเงินงบประมาณแผนดินที่รัฐบาลจัดสรรเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนใหกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยหรือจากเงินรายได” เปน “การจายเงินคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหจายจากเงินงบประมาณ

แผนดินที่รัฐบาลจัดสรรหรือเงินรายไดเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย” 

   ๒. ปรับแกขอ ๕ จาก “ใหยกเลิกความขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวย การจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖” เปน “ให

ยกเลิกความขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน  

 “ในกรณีรัฐบาลไมจัดสรรงบประมาณเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับ

ขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา ใหมหาวิทยาลัยงดการจายเงินคาตอบแทนดังกลาวสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยดวย””  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจายเงินคาตอบแทน 

    นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบและอนุมัติเงินคงคลังในการปรับปรุงรถยนตโดยสารปรับอากาศ 

จํานวน ๒ คัน 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติเงินคงคลังในการปรับปรุงรถยนต

โดยสารปรับอากาศ จํานวน ๒ คัน โดยสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงรถยนตโดยสารปรับอากาศของ

มหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คัน รวมเปนเงินจํานวนทั้ งสิ้น ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ในการน้ี ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัยไดมีการสอบราคาหากจัดซื้อรถยนตโดยสาร

ปรับอากาศใหมราคาประมาณคันละ ๗ ลานบาท 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติเงินคงคลังในการปรับปรุงรถยนตโดยสารปรับอากาศ  

    จํานวน ๒ คัน รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท (สามลานแปดแสน- 

    สี่หม่ืนบาทถวน) 
 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘  โดยไดขออนุญาตที่ประชุมใหศาสตราจารยสมพงษ  

วิทยศักด์ิพันธุ อาจารย Truong Thi Hang ผูเชี่ยวชาญประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ

อาจารยสุภาวดี ยาดี อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  ๑. ขอใหทบทวนรายรับและรายจายใหมีความเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได 

  ๒. การตีพิมพผลงานของนักศึกษาของใหคํานึงถึงวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ 

  ๓. ใหมีความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  ๔. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยเปนไปตามเกณฑ 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม  

     พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

     หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๕๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  

     ๓๐ วัน 
 

 ๕.๗ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผู ดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิชาการคร้ังที่  ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ไดพิจารณาเห็นชอบในการใหปริญญาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๗ ที่สําเร็จ

การศึกษา จํานวน ๙๐ คน ดังน้ี 

 สาขาวิทยาศาสตร จํานวน ๑๙  คน 

 สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๗  คน 

 สาขาครุศาสตร จํานวน ๖๑  คน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 



 ๙ 

 สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๓  คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๕๗ จํานวน ๙๐ คน ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๙/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันพุธที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ 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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