
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๒๐. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๔.  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวนทั้งสิ้น ๖๐๗,๗๑๐,๖๐๐ บาท (หกรอยเจ็ดลานเจ็ดแสนหน่ึงหมื่น-

หกรอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๔ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่  ศธ๐๕๓๔/สมรลป ./ว๓๗  ลงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดให กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาว

ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 -ไมม-ี 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๘  

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร โดยสืบเน่ือง

จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารไดวางลง เพื่อเปนไปตามมาตรา ๑๖(๓) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  และจากการประชุมรองอธิการบดี คณบดี และ

ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงที่วาง) จํานวน ๓ คน ดังน้ี 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดี 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี 

  ๓. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประจําไตรมาสท่ี ๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

ผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประจําไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการรายงานผลการดําเนินงานและการใช

จายงบประมาณ ขอใหรายงานสาเหตุปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กําหนด  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ.๒๕๕๘ ประจําไตรมาสท่ี ๓ ตามเสนอ และในการรายงานผลการดําเนินงาน 

    และการใชจายงบประมาณคร้ังตอไป ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานสาเหตุปญหาและ 

    อุปสรรคท่ีทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  
 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรี จํานวน ๒ คน คือเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยชาตรี มวงงาม และอาจารยปราการ 

ใจดี เปนอาจารยทยากร สุวรรณภูมิ และอาจารยอิศรากร พัลวัลย รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาดนตรี ตามเสนอ 
 

 ๕.๓ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง)  

โดยสืบเน่ืองจากผูช วยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย และ 

ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ ไดพนจากตําแหนงตามวาระ จึงทําใหคณะกรรมการกองทุน

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวางลง เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงเสนอแตงต้ังกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  

(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย 

   ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

    อธิการบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

    รองอธิการบดี 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ เปนกรรมการ 

    รองอธิการบดี  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

     ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ  เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดี 
 

 ๕.๔ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ และ 

ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ ไดพนจากตําแหนงตามวาระ จึงทําใหกรรมการกองทุนและการบริหาร

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวางลง เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย

เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงเสนอแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย 

(แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย  

   ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

    อธิการบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู เปนกรรมการ 

    รองอธิการบดี 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  

     (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย  

    ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 

    ๒. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู เปนกรรมการ 

     รองอธิการบดี 

 

 ๕.๕ พิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี-

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   กอนการพิจารณาตามระเบียบวาระน้ี ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ  

รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดขออนุญาตออกนอกที่ประชุม 

เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสียกับผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางลําดับที่ ๒ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๕๘  

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูอํานวยการ หัวหนา 

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยใหคณะกรรมการฯ 

ดําเนินการสรรหาผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือ

หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ .ศ.๒๕๕๖ บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาฯ  

ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังน้ี 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ - ๕.๕.๒ 

  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูอํานวยการ 

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังน้ี 

  ๑. ใหผู เขา รับการเลือกเพื่อ ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอแผนกลยุทธในการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพื่อประกอบการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ คน

ละ ๑๕ นาที โดยจะมีสัญญาณเตือนกอนหมดเวลา ๓ นาที ในการน้ีที่ประชุมไดเสนอใหอาจารยแวอีเลียส  

บินโซดาโอะ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เปนผูให

สัญญาณเตือนดังกลาว 

  ๒. ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนนเกินกึ่งหน่ึงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา

ประชุม ซึ่งมีจํานวน ๒๓ คน ดังน้ัน ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๒ คะแนนขึ้นไป 

  ๓. ในการออกสียงลงคะแนน หากผู ได รับการเสนอชื่อไดคะแนนเสียงเทากัน  

ใหประธานออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหน่ึงเสียง ตามความในขอ ๑๔ วรรคสี่ของขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖  

เปนเสียงชี้ขาด 

  จากน้ัน ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน นําเสนอวิสัยทัศนตอ 

สภามหาวิทยาลัยเปนอันดับแรก เสร็จสิ้นแลวจึงใหผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ นําเสนอวิสัยทัศน

ตอสภามหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป 

  เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนของผูผานการสรรหาทั้ง ๒ คนแลว ประธานไดขอให 

ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี-

สารสนเทศ โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย ซึ่งที่ประชุมไดแตงต้ังใหผูชวยศาสตราจารย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

ธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร และอาจารยพงศธร คําใจหนัก 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เปนผูนับคะแนน 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพื่อเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เปนองคประกอบในการ

ประชุม จํานวน ๒๓ คน แตมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขออนุญาตไมลงคะแนน จํานวน ๑ คน ดังน้ัน

จํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีสิทธิลงคะแนนในวาระน้ีมีจํานวน ๒๒ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ 

ดังน้ี 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยประหยัด  ชวยงาน ไดคะแนน  ๔ คะแนน 

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร  สุขสมบูรณ ไดคะแนน ๑๘ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ เปนผูอํานวยการ 

    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๘ สิงหาคม  

    พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป 

 

 ๕.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและ 

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอให 

ที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการ

แตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑  

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

   ๑. ขอ ๒๙ ก) (๒) ใหเพิ่มขอความวรรคสอง ดังน้ี “ในกรณีผูไดรับการประเมินใหดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการกองตาม (๒) ใหแตงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึง เปนกรรมการ” 

   ๒. ขอ ๒๙ ก) ใหตัดวรรคทาย ในเร่ืองของวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ

ประเมินฯ ประเภทผูบริหาร ออก 

   ในการน้ีที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือหารือสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงความชัดเจนของหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว๑๐๙๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เร่ือง การกําหนดกรอบของตําแหนง ระดับตําแหนง 

และการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดระดับ 

    ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง 

     ตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

     ของท่ีประชุม 
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 ๘ 

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๗ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ-

ลําปาง เพ่ือสมทบคากอสรางอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร ๑ อาคารชุด 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง เพื่อสมทบคากอสรางอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ๑ อาคารชุด รวมเปนเงินจํานวน 

๑๒,๔๖๗,๕๐๐ บาท (สิบสองลานสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    เพ่ือสมทบคากอสรางอาคารชุดท่ีพักอาศัยบุคลากร ๑ อาคารชุด เปนเงินจํานวน  

    ๑๒,๔๖๗,๕๐๐ บาท (สิบสองลานสี่แสนหกหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน)   
 

 ๕.๘ แต งตั้ งกรรมการและเห รัญ ญิ กในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิ การภายใน

มหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการและเหรัญญิกในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน

มหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากนางสาววลีลักษณ รินดวงดี กรรมการและเหรัญญิกใน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย ไดลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย จึงทําให

กรรมการและเหรัญญิกในคณะกรรมการดังกลาววางลง มหาวิทยาลัยจึงเสนอแตงต้ังนางสาวฉันทาพัฒน   

สมปาน ดํารงตําแหนงกรรมการและเหรัญญิกในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย 

(แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนางสาวฉันทาพัฒน  สมปาน ดํารงตําแหนงกรรมการและ 

    เหรัญญิกในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัย  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง)    
 

 ๕.๙ แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี และผูชวย

ศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีไดพนจากตําแหนงตามวาระ จึงทําใหประธานและกรรมการ

ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวางลง เพื่อใหการดําเนินงานของ
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 ๙ 

กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงเสนอแตงต้ัง

คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  (แทนตําแหนงที่วาง) ประกอบดวย 

   ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

    อธิการบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

    รองอธิการบดี 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     ลําปาง  (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

    ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู เปนประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 

    ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

     รองอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘  

ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ จังหวัดกระบี่ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๖.๒ การพิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  ประธานไดขออนุญาตออกนอกที่ประชุมและมอบหมายใหศาสตราจารยเกียรติคุณ 

กิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธานการประชุมแทน 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยไดเสนอให 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

โดยสืบเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ทบทวนกาเสนอโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายสุชาติ เมืองแกว เปนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาใน

การดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดเสนอแนะใหมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูล

รายละเอียด รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และขอกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่  ที่ เกี่ยวของกับ 
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 ๑๐ 

การสรรหา การคัดเลือก และการนําเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย 

และจัดทําความเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในสวนที่ เกี่ยวของกับ

หนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับดังกลาว  

  ในการน้ีที่ประชุมไดเสนอใหคณะทํางานดังกลาว ประกอบดวย 

  ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธาน 

  ๒. นายประเสริฐ ตันสกุล เปนกรรมการ 

  ๓. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการ 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เปนเลขานุการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาขอมูลรายละเอียด รวมถึงขอบังคับ  

    ระเบียบ ประกาศ และขอกําหนดเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับ 

    การสรรหา การคัดเลือก และการนําเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

    นายกสภามหาวิทยาลัย และจัดทําความเห็นเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของ 

    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในสวนท่ีเก่ียวของกับหนังสือของสํานักงาน  

    คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 

   ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานกรรมการ 

   ๒. นายประเสริฐ ตันสกุล เปนกรรมการ 

   ๓. นายสมเกียรติ อัญชนา เปนกรรมการ 

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนเลขานุการ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา)  (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)   

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร   

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   
 

 

 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  
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