
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ 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. อาจารยแวอีเลยีส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสรุชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยธนวิทย บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๙. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

๓. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการ

ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะน้ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง

นายสมเกียรติ สายธนู ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต้ังแตวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศแตงต้ัง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 ๑.๒ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมพิธีสงมอบงานในตําแหนงอธิการบดี 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมพิธีสงมอบงานในตําแหนงอธิการบดี ใหกับ

รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางคนใหม ในวันที่ ๒ มิถุนายน 

๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารโรจน อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙  หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ -๙ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๗  ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาวให

ถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

  ที่ประชุมไดรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการปรับแกลําดับผูมาประชุมใหถูกตอง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๘  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๒.๒   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

น้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๖  หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑ -๖ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสื อที่  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๘  ลงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยกําหนดให กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวัน

ดังกลาวใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ ความเห็นของพนักงานอัยการ สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม  กรณีคําพิพากษา 

ศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขดําท่ี ๓๘๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๓๖/๒๕๕๘ และขอความ

เห็นชอบอนุมัติเงินเพ่ือชําระใหผูฟองคดี 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาความเห็นของพนักงานอัยการ สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม กรณี

คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม คดีหมายเลขดําที่ ๓๘๓/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๖/๒๕๕๘ และขอ

ความเห็นชอบอนุมัติเงินเพื่อชําระใหผูฟองคดี โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบมหาวิทยาลัยประสานเพื่อดําเนินการ

ตามความเห็นของพนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดี และแจงผลการประสานใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการ

ประชุมคร้ังตอไป บัดน้ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอเรียนแจงสภามหาวิทยาลัยวา 

ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามความเห็นของพนักงานอัยการคือไมประสงคที่จะอุทธรณ คัดคาน 

คําพิพากษา และขอความเห็นชอบอนุมัติเงินคงคลัง จํานวน ๑๒๐,๑๗๙ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นหน่ึงรอย-

เจ็ดสิบเกาบาทถวน) เพื่อชําระใหแกบริษัทลิ้งอินโนวาพร็อพเพอรต้ี จํากัด ผูฟองคดี รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    ๑. รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

  ๒. เห็นชอบและอนุมัติเงิน คงคลัง จํานวน ๑๒๐,๑๗๙ บาท (หน่ึงแสน- 

    สองหม่ืนหน่ึงรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน) เพ่ือชําระใหแกบริษัท 

    ลิ้งอินโนวาพร็อพเพอรตี้ จํากัด ผูฟองคดี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม คร้ังที่ พเิศษ/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 

๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ พิเศษ/๒๕๕๘ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากเงินคงคลังสําหรับคาบริการออกแบบ  

(๑)อาคารสํานักงานอธิการบดี และ(๒)อาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากเงินคงคลังสําหรับ

คาบริการออกแบบ  (๑)อาคารสํานักงานอธิการบดี และ(๒)อาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนเงินจํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท (เจ็ดลานบาทถวน) รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติเงินคงคลังสําหรับคาบริการออกแบบ (๑)อาคารสํานักงาน 

    อธิการบดี และ(๒)อาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ 

    สังคมศาสตร เปนเงินจํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานบาทถวน) 
 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบกรอบงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลยั เพ่ือจัดซื้อท่ีดิน 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

เพื่อจัดซื้อที่ดินจํานวน ๔๐ ไร เปนเงินจํานวน ๓๐ ลานบาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการ 

เพื่อตอรองราคาและดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อที่ดินดังกลาว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติเงินเพื่อซื้อที่ดินดังกลาวตอไป 

มตสิภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบกรอบงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อท่ีดิน 

     จํานวน ๔๐ ไร เปนเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน)  

   ๒. มอบมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตอรองราคาและดําเนินการอ่ืน 

     ท่ีเก่ียวของกับการจัดซื้อท่ีดินดังกลาว และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

     ใหความเห็นชอบและอนุมัติเงินเพ่ือซื้อท่ีดินดังกลาวตอไป 
 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบการไมขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา

๒๕๕๗ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการไมขอรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรทบทวนอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการไมขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา๒๕๕๗  

    ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจตามเสนอ 
 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ จากอาจารยจิระประภา คําราช 

เปนอาจารยกรรณิการ สายเทพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

    การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ตามเสนอ 
 

 ๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุงการศึกษา (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ... 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุง

การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการยกเวนคาบํารุง 

    การศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๕.๖ การแตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนง

ท่ีวาง) 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากอาจารยผุสดี นนทคําจันทร กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๓๓/๒๕๕๖ ไดขอลาออกจากการเปน

กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศจากผูทรงคุณวุฒิ จึงทําใหการดํารงตําแหนง

กรรมการดังกลาววางลง ดังน้ันเพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย

คณะกรรมการประจําสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาว

เรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยสงวนศักด์ิ สินเจิมศิริ 

เปนกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ เปนกรรมการประจํา 

    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
 

 ๕.๗ การชดใชทุนของผูท่ีกลับจากลาศึกษาตอ เน่ืองจากกรณีเสียชีวิต 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการชดใชทุนของผูที่กลับจากลาศึกษาตอ เน่ืองจากกรณีเสียชีวิต 

โดยสืบเน่ืองจากอาจารยปวีณา ประวิง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชา

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดรับอนุญาตใหศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

สัญญาอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาตอภายในประเทศภาคปกติ เลขที่ 

๐๒/๒๕๔๙ นับต้ังแตวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีกําหนด ๓ ป โดยไดขอขยายเวลาศึกษาตอจนถึงวันที่ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

  ในการน้ีอาจารยปวีณา ประวิง ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยตามสัญญาการใหเงิน

อุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๐ ดวย 

  ตอมาอาจารยปวีณา ประวิง ขอกลับเขารับราชการตามปกติโดยไมสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรที่เขาศึกษาดวยเหตุที่มีปญหาทางสุขภาพ เน่ืองจากเปนโรคไตวายมาต้ังแต พ.ศ.๒๕๕๓ ในขณะที่

กลับมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย อาจารยปวีณา ประวิง ไดรับทุนอุดหนุนไปแลว ๔๑๒,๐๐๐ บาท 

  อาจารยปวีณา ประวิง ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหไมตองชดใชเงินทุนและคาปรับ

ตามสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากรจํานวนดังกลาวเน่ืองจากไมสําเร็จการศึกษาดวยเหตุโรคไตวาย 

  ในการน้ี คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลับในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ 

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นควรอนุมัติใหงดการใชทุนการศึกษาตามเงื่อนไขในขอ ๙ แหงสัญญา

อนุญาตใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาตอ ที่ ๐๒/๒๕๔๙ 

  ขณะน้ีอาจารยปวีณา ประวิง ไดเสียชีวิตดวยโรคไตวาย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ดังน้ัน จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหอาจารยปวีณา ประวิง ไดรับการยกเวนไมตอง

ชดใชเงินทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๐ ดวยเหตุเจ็บปวยจนไมสามารถศึกษาตอ

ใหสําเร็จตามหลักสูตรได ตามความขอ ๘ แหงสัญญาดังกลาว และไมตองรับผิดชอบตามขอ ๗.๒ ของ

สัญญาอนุญาตใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาตอ เลขที่ ๐๒/๒๕๔๙ ดวยเหตุถึงแกความตายตาม

เงื่อนไขในขอ ๙ แหงสัญญาดังกลาวดวย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดใหความเห็นวาคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได

ตรวจสอบแลวพบวา อาจารยปวีณา ประวิง ศึกษาไมสําเร็จตามหลักสูตรเน่ืองจากปวยเปนโรคไตวายจริง

และตอมาไดกลับมาปฏิบัติราชการระยะหน่ึงแลวแตเสียชีวิตเพราะโรคไตวายเขาเงื่อนไขตามสัญญาทั้งสอง

ฉบับ จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณางดเวนการใชคืนเงินทุน เงินเดือน เงินเพิ่ม และ/หรือเงินอ่ืนใดที่อาจารย 

ปวีณา ประวิง ไดรับทั้งหมดจากราชการในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาตอ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาดวยเหตุศึกษาไมสําเร็จ 

    เพราะเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคไตวายใหหน้ีสินเปนอันระงับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ 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 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 

 

 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)   

 หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   
 

 

 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ) 

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
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