
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๕ 

วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. นายกีรต ิ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมอืง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๕.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
๑๗. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๒.  นายแสงชัย   เอกพฒันพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 

ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นายเกรียงเดช แกวบุญปน  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวสปุราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งท่ี ๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรวมกับ
องคกรทุกภาคสวนในจังหวัดลําปางไดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๒ โครงการนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสูระบบราชการเต็มรูปแบบ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางโครงการนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสูระบบราชการเต็มรูปแบบ ซึ่งจะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุตรดิตถในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การเขาพบรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศจะเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับฟงนโยบาย  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๔ งาน ๑๒๐ ป การฝกหัดครูไทย 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะรวมกันจัดงาน ๑๒๐ ป  
การฝกหัดครูไทย ถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมรอยัลออรคิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕ 

  ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๓

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓ ซึ่งฝายเลขานุการ 
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๕๕ ลงวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดังกลาว
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๕  
    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 
 ๓.๑ รายละเอียดคาใชจายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอให 
ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดคาใชจายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบรายละเอียดคาใชจายบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง ประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามเสนอ 

 
 

 ๓.๒ งบเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย (งบแผนดนิ) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอให 
ที่ประชุมพิจารณางบเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  ๑. ขอใหมหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณสําหรับงานวิจัยใหเพิ่มมากขึ้นทุกป 
  ๒. ขอใหมหาวิทยาลัยแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน 
และทองถิ่นเพื่อหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
  ๓. ขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยใหไดรับการเผยแพรและมีการจัดการดาน
การตลาดเพื่อสรางมูลคา 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบงบเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ปงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณสาํหรับงานวิจัยใหเพ่ิมมากขึ้น 
    ทุกป แสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
    ทองถ่ินเพื่อหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนางานวิจัยใหไดรับ 
    การเผยแพรและมีการจัดการดานการตลาดเพื่อสรางมลูคา 

 

 ๓.๓ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๔

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๓.๑ 
  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
  ๑. ขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนผูประเมินใหมากขึ้น 
  ๒. การเลือกกรรมการประเมินภายในขอใหเนนเรื่องความเหมาะสม และการให
ขอแนะนําเชิงพัฒนาและนโยบาย 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  
    จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนผูประเมิน 
    ใหมากขึ้น และเลือกกรรมการประเมินภายในขอใหเนนเรื่องความเหมาะสม  
    และการใหขอแนะนําเชิงพัฒนาและนโยบาย 
 
 ๓.๔ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการดําเนิน 
การพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการดําเนินการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 
  ๑. หนา ๑ ขอ ๓ บรรทัดที่ ๖ และหนา ๒ บรรทัดที่ ๓ ใหแกไขขอความจาก “...
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ...” เปน “...คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ...” 
  ๒. หนาที่ ๒ แกไขวันที่ประกาศจาก “...พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕” เปน “๗ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕” 
  ๓. หนาที่ ๓ ตารางงานวิจัย ระดับดี บรรทัดที่ ๔ ใหตัดประโยค “หรือถาเปนการวิจัย
เพื่อยืนยันความรูเดิมก็ตองเปนการวิจัยที่มีความจําเปนอยางแทจริง” ออก 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทาง 
   การดําเนินการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
   โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที ่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 
๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๕

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การจัดทําคําของบประมาณแผนดินรายการที่ดินและสิ่ งกอสรางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลยัไดจัดทําคําของบประมาณแผนดินรายการที่ดิน
และสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เปนเงินรวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๗,๒๘๖,๑๕๐ บาท  
(สองรอยสี่สิบเจ็ดลานสองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) ประกอบดวย 
  ๑. โครงการงานกอสรางสวนอาคารศูนยกีฬาทางน้ํา เปนเงินจํานวน ๕๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการกอสรางอาคารบริการวิชาการ เปนเงินจํานวน ๑๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. รายการครุภัณฑ อาคารหอประชุมใหญ เปนเงินจํานวน ๑๘,๙๘๖,๑๕๐ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) การกอสรางหองแถว
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหเห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ (เพิ่มเติม) เพื่อการกอสรางหองแถวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน  
๖ หอง ๓ ยูนิต รวม ๑๘ หอง รวมเปนเงินงบประมาณจํานวน ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสนหาหมื่น-
บาทถวน) โดยอนุมัติจากงบประมาณกันเหลื่อมป ๒๕๕๔ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินรับฝาก 
เหลือจาย จํานวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  ๑. ใหความเห็นชอบโครงการกอสรางหองแถว ๖ หอง ๓ ยูนิต รวม ๑๘ หอง รวมเปน
เงินงบประมาณจํานวน ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) และอนุมัติงบประมาณ 
(เพิ่มเติม) เพื่อกอสรางหองแถวดังกลาว จากเงินรับฝากเหลือจาย เปนเงินจํานวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สอง
ลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) 

  ๒. ขออนุมัติเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) จํานวน 
๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) เพื่อเปนคากอสรางหองแถวดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากเหลือจายไปเปนเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 
ตามบันทึกขอความของงานคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ งค.๒๔๕/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๓) จึงทําใหบัญชีเงินรับฝากเหลือจายไมเพียงพอ  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบและอนุมัตเิงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา (เพ่ิมเติม) เพื่อเบิกจาย 
    เปนคากอสรางหองแถวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รวมเปน 
    เงินจํานวนทั้งสิ้น ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานแปดแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๖

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบโครงการกอสรางบานพกัอาจารย 
  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดแจงที่ประชุมวาตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบโครงการกอสรางบานพัก
อาจารยและมีความเห็นวาการกอสรางบานพักไมเปนไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ควรออกแบบกอสรางอาคารชุดโดยมีลักษณะคลายอพารทเมนทหรือแฟลต 
  ๒.  ควรปรับโครงสรางเพื่อใหเหมาะกับการเขาพักคนเดียว โดยมีพื้นที่การใชงานให
เหมาะสมกับสภาพอาคาร 
  มหาวิทยาลัยฯไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาพิจารณาดําเนินการกอสรางบานพัก
อาจารย เปนอาคารลักษณะบานเดี่ยวจํานวน ๑๐ หลัง บานแฝดชั้นเดียว จํานวน ๑๐ หลัง และหองแถว 
จํานวน ๑๐ หอง งบประมาณ ๑๔,๙๘๓,๙๙๙ บาทแลวน้ัน ซึ่งอาจไมเปนไปตามขอเสนอแนะดังกลาว 
  มหาวิทยาลัยจึงขอความเห็นชอบโครงการกอสรางบานพักอาจารยแบบบานเดี่ยว
จํานวน ๑๐ หลัง บานแฝดช้ันเดียว จํานวน ๑๐ หลัง และหองแถว จํานวน ๑๐ หอง เพื่อพิจารณา 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นวา 
  ๑. ตามขอเสนอแนะขอที่ ๑ ที่ใหมหาวิทยาลัยออกแบบกอสรางอาคารชุดโดยมี
ลักษณะคลาย อพารทเมนทหรือแฟลต นั้น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวามหาวิทยาลัย 
ไดดําเนินการกอสรางหองแถวชั้นเดียวจํานวน ๑๐ หอง นั้น ไดเปนไปตามเจตจํานงคของที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ แลว 
  ๒. ตามขอเสนอแนะขอที่ ๒ ที่ใหปรับโครงสรางเพื่อใหเหมาะกับการเขาพักคนเดียว 
โดยมีพื้นที่การใชงานใหเหมาะสมกับสภาพอาคาร นั้น เมื่อพิจารณาแลวมหาวิทยาลัยไดปรับโครงสราง
บานพักจากเดิมบานเดี่ยว โดยกั้นผนังกลางและเพิ่มหองกอสรางเปนบานแฝดชั้นเดียว จํานวน ๑๐ หลัง  
ซึ่งเปนไปตามเจตจํานงคของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เชนกัน 
  ๓.  กรณีที่มหาวิทยาลัยดําเนินการกอสรางบานเดี่ยว จํานวน ๑๐ หลัง นั้น ก็เปน
เจตจํานงคเดิมของมหาวิทยาลัยตามที่ไดเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 
พิจารณา ซึ่งมุงที่จะจัดที่พักใหกับอาจารยและบุคลากรที่มีครอบครัวแลวไดพักอาศัยอยางเหมาะสม 
และมีคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดี รวมทั้งเปนการจูงใจใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นวาการดําเนินการโครงการกอสรางบานพัก
อาจารยของมหาวิทยาลัย ที่ไดดําเนินการกอสรางบานพักอาจารยแบบบานเดี่ยวจํานวน ๑๐ หลัง บานแฝด
ชั้นเดียว จํานวน ๑๐ หลัง และหองแถว จํานวน ๑๐ หอง เปนไปตามเจตนารมณตามขอเสนอแนะ ถือวา
การกระทําของมหาวิทยาลัยเปนการกระทําโดยชอบ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตาม
โครงการบานพักอาจารยที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ แลว 
มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบโครงการกอสรางบานพักอาจารยแบบบานเดี่ยวจํานวน ๑๐ หลัง  
     บานแฝดชั้นเดียว จํานวน ๑๐ หลัง และหองแถว จํานวน ๑๐ หอง 
   ๒.  มอบมหาวิทยาลัยแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบใชเงินรับฝากเหลือจายในกิจการเรงดวนของมหาวทิยาลัย 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหเห็นชอบใชเงินรับฝากเหลือ
จายในกิจการเรงดวนของมหาวิทยาลยั โดยสืบเนื่องมหาวิทยาลัยเขาใจคลาดเคลื่อนวา เงินรับฝากเหลือจาย



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๗

เปนเงินที่อยูในอํานาจสั่งจายของอธิการบดี ตามความขอ ๒๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
วาดวยการบริหาร งบประมาณและการเงินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบดวย 
ความขอ ๒๕ ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไดดําเนินการจางเหมา ดังนี ้
  ๑. อนุมัติจางเหมาทําวัสดุกันซึมอาคารโอฬารโรจนหิรัญ ในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  เปนเงินจํานวน ๗๗๔,๐๐๐ บาท  
  ๒. อนุมัติจางเหมายายโครงหลังคาโรงยิมเนเซียม ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปน
เงินจํานวน ๙๗๘,๐๐๐ บาท 
  รวมงบประมาณที่อนุมัติทั้ง ๒ รายการเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) 
  ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยสํานัก
ตรวจสอบพิเศษ ภาค ๙ จังหวัดลําปาง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากเงินรบัฝากเหลอืจายตามที่มหาวิทยาลัย
ไดอนุมัติทั้ง ๒ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)  
  ๒. ขออนุมัติเงินรายไดคาธรรมเนยีมการศึกษาของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑,๗๕๒,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) เพื่อเปนคาจางเหมาทั้ง ๒ รายการ ทั้งนี้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากเหลือจายไปเปนเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 
ตามบันทึกขอความของงานคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ งค.๒๔๕/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๓) จึงทําใหบัญชีเงินรับฝากเหลือจายไมเพียงพอ  
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบและอนุมัตเิงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อเบิกจายเปนคาจางเหมา 
   ทําวัสดุกันซึมอาคารโอฬารโรจนหิรัญ และคาจางเหมายายโครงหลังคา 
   โรงยิมเนเซียม รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานเจ็ดแสน- 
   หาหมื่นสองพันบาทถวน) 
 

 ๕.๔ การแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงที่วาง) 

  ผูชวยศาสตราจารย เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนง
ที่วาง) โดยสืบเนื่องจากรองศาสตราจารยชูเกียรติ ลีสุวรรณ กรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ 
ไดลาออกจากตําแหนง จึงทําใหตําแหนงกรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิดังกลาววางลง  

  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนง 
ที่วาง) ไดดําเนินการสรรหาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา
วิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงที่วาง) ดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารยสมบัต ิ นพรัก 
  ๒. รองศาสตราจารยเกียรติสุดา ศรีสุข 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการจาก
ผูทรงคุณวุฒ ิ(แทนตําแหนงที่วาง) โดยวิธีลับ ผลปรากฏ ดังนี ้



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๘

  ๑. รองศาสตราจารยสมบัต ิ นพรัก ได ๕  คะแนน 
  ๒. รองศาสตราจารยเกียรติสุดา ศรีสุข ได ๑๔  คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังรองศาสตราจารยเกยีรติสุดา ศรีสุข เปนกรรมการสภาวิชาการ 
   จากผูทรงคุณวุฒิ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
 

 ๕.๕ พิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ปการศกึษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓ คน ดังนี้ 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๔ คน 
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน ๑ คน 
   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง จํานวน ๖ คน 
    และชนบท 
   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน ๒ คน 
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑   
มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบอนุมัตใิหปริญญาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  
    ๒๕๕๕ จาํนวน ๑๓ คน ตามเสนอ 

 

 ๕.๖ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป 
๒๕๕๖ โดยกําหนดเปนวันเสารของสัปดาหที่ ๒ ของทุก ๆ เดือน ดังนี ้
  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ วันที่  ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ วันที่  ๙ กุมภาพันธ   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖ วันที่  ๙ มีนาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖ วันที่  ๖ เมษายน   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๖ วันที่  ๑๑ พฤษภาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖ วันที่  ๘ มิถุนายน   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖ วันที่  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๖ วันที่  ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๖ วันที่  ๑๔ กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖ วันที่  ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ วันที่  ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๖ วันที่  ๑๔ ธันวาคม   ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป ๒๕๕๖  
    ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๕  วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

๙

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
ซึ่งกําหนดจัดในวันเสารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน) 
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ นิติกรปฏิบัตกิาร 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 
  
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมทุธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 
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