
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยแวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๔.  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๕. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. อาจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูไมมาประชุม (ติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

๒. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ  

   และกิจการพิเศษ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๔. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร    

๕.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ   

๖.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ โครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : ศิลปนแหงชาติสัญจร ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดโครงการ

ถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : ศิลปนแหงชาติสัญจร ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงให 

ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่จัดทํารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

กับหออัครศิลปน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษ การจัดนิทรรศการ 

และการเขาฐานเรียนรูรวมกับศิลปนแหงชาติ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๓ 

 ๑.๒ งานทอดกฐินสามัคคี 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการทําบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามขา ตําบลหัวเสือ 

อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ในวันศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การเปนเจาภาพจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.มรภ.) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในระหวางวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ 

จัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.)   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ งานราตรีสโมสรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานราตรี

สโมสรถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเวลา ๐๙.๓๐ น. มีกําหนดจัดการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางน้ัน 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๑-๑๒ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๑ ลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยกําหนดใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากพนกําหนดวันดังกลาว

ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘  

    โดยไมมีการแกไข 
 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

โดยสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแตงต้ังใหศาสตราจารยพงษศักด์ิ อังกสิทธิ์ เปนประธานกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และมอบมหาวิทยาลัยแจงผลการเลือกประธานกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยใหศาสตราจารยพงษศักด์ิ อังกสิทธิ์ และดําเนินการ

ตามความในขอ ๔ วรรคสอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ .ศ.๒๕๕๕ ในการน้ีศาสตราจารยพงษศักด์ิ  

อังกสิทธิ์ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

  ๑. ศาสตราจารยไพโรจน วิริยจารี เปนกรรมการ 

   ผูเชี่ยวชาญดานบริหารองคกร 

  ๒. นายสรศักด์ิ ศิริวัฒนาวงศ เปนกรรมการ 

   ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 

  ๓. นายธรรมรักษ พิชญกุล เปนกรรมการ 

   ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการคลัง 

  ๔. นายสุเทพ วิภาศรีนิมิต เปนกรรมการ 

    ผูเชี่ยวชาญดานบริหารองคกร 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เปนเลขานุการ 

   รองอธิการบดี 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

   มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

 ๑. ศาสตราจารยพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ เปนประธานกรรมการ 

 ๒. ศาสตราจารยไพโรจน วิริยจารี เปนกรรมการ 

 ๓. นายสรศักดิ์ ศิริวัฒนาวงศ เปนกรรมการ 

 ๔. นายธรรมรักษ พิชญกุล เปนกรรมการ 

 ๕. นายสุเทพ วิภาศรีนิมิต เปนกรรมการ 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนเลขานุการ 

  รองอธิการบดี 

 ๗. นางประภาพร คณิตปญญาเจริญ เปนผูชวยเลขานุการ  

   หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม คร้ังที่  ๑๓/๒๕๕๘  

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปางในการประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงต้ังกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง) โดยสืบเน่ืองจากรองศาสตราจารยสุวรรณี โพธิศรี 

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตัวแทนคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๒๘/๒๕๕๖ ไดเกษียณอายุราชการ จึงทําใหกรรมการดังกลาว

วางลง ดังน้ันเพื่อใหองคประกอบของสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการ

แตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต เปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ (แทนตําแหนงที่วาง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ทบทวนแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมทบทวนแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได

อนุมัติใหมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒,๙๑๐ คน แตในปการศึกษา 

๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาเพิ่มจํานวน ๓,๐๘๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามเสนอ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๖ 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบและอนุ มัติ งบประมาณโครงการจัดการศึ กษ าหลักสู ต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งมี ๙ กลุมเรียน มีนักศึกษาจํานวน ๒๓๖ คน โดยมีประมาณการยอดรายรับ 

๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท จัดสรรไมเกินรอยละ ๘๐ รวมเปนเงินจํานวน ๓,๘๖๔,๐๐๐ บาท (สามลานแปดแสน- 

หกหมื่นสี่พันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 

    วิชาชีพครูตามเสนอ 

 

 ๕.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงานของผู ดํารงตําแหนงอาจารย  

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกตเพื่อปรับแกไข ดังน้ี 

   ๑. เห็นควรใหมีการกําหนดภาระงานใหมากกวา ๓๕ ชั่วโมง 

   ๒. ขอ ๗ ใหตัดขอความต้ังแต “กรณีจําเปน...” เปนวรรคสอง และเพิ่มขอความ 

“ใหครบ ๓๕ ชั่วโมงตอสัปดาหตอรอบการประเมิน” ตอทายประโยค 

   ๓. ขอ ๑๐ ใหปรับขอความจาก “...จํานวนไมเกิน ๕ คน ...” เปน “...จํานวน  

๓-๕ คน ...” 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยปรับแกไข 

    ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของท่ีประชุมและนําเสนอใหท่ีสภามหาวิทยาลัย 

    พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 

 ๕.๔ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๗ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

   ๑. ปรับชื่อระเบียบวาระจาก “...วาดวยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ...” เปน “...

วาดวยการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ...” 

   ๒. ขอ ๑ ปรับขอความจาก “...วาดวยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ...” เปน “...วา

ดวยการบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ...” 

   ๓. ขอ ๑๘ บรรทัดที่ ๓ แกไขขอความจาก “...ใหคงเปนของสวนงานเจาของโครงการ” 

เปน “...ใหเปนของมหาวิทยาลัย” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยโครงการเงินทุน 

     หมุนเวียน พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารศูนยวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังน้ี 

   ๑. เพิ่มการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริการหอสมุดกลาง 

พ.ศ.๒๕๕๑ 

   ๒. ใหเพิ่มผูมีสิทธิใชบริการใหครอบคลุม อาทิเชน พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณ- 

อายุราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนตน  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหาร 

     ศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไข 

     ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัย 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๔ ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการใชจายงบประมาณ

ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน ประจําป 

     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสท่ี ๔ ของมหาวิทยาลัย ตามเสนอ 
 

 ๕.๗ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน  

๗ คน ดังน้ี 

  ๑. อาจารยจุติมา เมทนีธร อาจารยประจํา สังกัดคณะครุศาสตร 

  ๒. อาจารยธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

     สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ๓. อาจารยวิยดา เหลมตระกูล อาจารยประจํา สังกัดคณะครุศาสตร 

  ๔. อาจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

     สังกัดคณะครุศาสตร 

  ๕. อาจารยปยดา ชัชวาลยปรีชา อาจารยประจํา สังกัดคณะมนุษยศาสตร 

      และสังคมศาสตร    

  ๖. อาจารยปวีณา งามประภาสม พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

     สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๗. อาจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

     สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจุติมา เมทนีธร ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๖ 

     กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๖  

     กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

   ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวิยดา เหลมตระกูล ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  

     ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

   ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ ดํารงตําแหนง 

     ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

     ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



๙ 

๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงให อาจารยปยดา ชัชวาลยปรีชา ดํารงตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย  

๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยปวีณา งามประภาสม ดํารงตําแหนง 

 ผูชวยศาสตราจารย  

๗. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน ดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี ๒๗ 

 กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๘. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งอาจารยจุติมา เมทนีธร 

อาจารยธมลวัฒน หิรัญชาติอนันต อาจารยวิยดา เหลมตระกูล อาจารยอัมเรศ 

เนตาสิทธิ์ และอาจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน  

๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําสั่งแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๕๘ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๘ 

ซึ่งกําหนดในวันอาทิตยที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

(นางกิ่งดาว  ปดเปา)  (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ครั้งท่ี  ๑๔/๒๕๕๘  วันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
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