
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 

วันท่ี ๑๙  เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน0หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู(มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก)ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย,เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๕. อาจารย,แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน2ง 
๖. รองศาสตราจารย,สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชนรรค,   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๘. ศาสตราจารย,สุเทพ สวนใต) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย,     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย,ไพบูลย, วิวัฒน,วงศ,วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู)ช2วยศาสตราจารย,เรืองเดช วงศ,หล)า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. รองศาสตราจารย,สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
๑๕.  รองศาสตราจารย,นันทะ บุตรน)อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๖.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๗.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,สุวรรณี จันทร,ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๘.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,นพนันท, สุขสมบูรณ, กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู)ดํารงตําแหน2งบริหาร  
๑๙. อาจารย,ภานุวัฒน, ชัยชนะ ปฏิบัติหน)าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    จากคณาจารย,ประจํา 
๒๐. อาจารย,ปDยะ วัตถพาณิชย, ปฏิบัติหน)าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    จากคณาจารย,ประจํา 
๒๑. อาจารย,เอกรัฐ อินตFะวงศา ปฏิบัติหน)าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    จากคณาจารย,ประจํา 
๒๒. อาจารย,วิเชษฐ ยิ้มละมัย ปฏิบัติหน)าท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    จากคณาจารย,ประจํา 
๒๓.  ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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๒

ผู(เข(าร6วมประชุม 
๑.   ผู)ช2วยศาสตราจารย,ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา 
ผู(ปฏิบัติหน(าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปKดเปา  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก)ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล2าวเปDดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ(งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ แรงกดดันท่ี Asean Community มีต6อประเทศไทย 

  ประธานได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบถึงแรงกดดันท่ี Asean Community มีต2อประเทศไทย 
ซ่ึงประกอบด)วย  
  ๑. Marketability คือ ความสามารถในการแข2งขันด)านการตลาด การส2งผลผลิตและ
บริการ ท่ีจะมีการแข2งขันสูงในเชิงคุณภาพ การขยายตลาดสินค)าและการบริการด)านการศึกษา 
  ๒. Purchasing Power คือ การรวมกลุ2มตลาดในประเทศต2าง ๆ จะมีอํานาจการซ้ือ
สินค)าและบริการแตกต2างกัน ซ่ึงข)อจํากัดท่ีสําคัญของประเทศไทยคือต)องวิเคราะห,สภาพกําลังของการซ้ือ
ของประชาชนด)วย 
  ๓. Wages คือ ในอนาคตประเทศต2าง ๆ จะเพ่ิมค2าแรงสูงข้ึน เพ่ือสร)างแรงจูงใจและ
ยกระดับการจ)างงานและสวัสดิการ เพ่ือสร)างโอกาสในการเลือกจ)างคนท่ีมีคุณภาพดี 
  ๔. Labour Forces คือ จํานวนผู)ใช)แรงงานในประเทศทุกสาขาจะสามารถไปทํางาน
ข)ามชาติได)มากข้ึนตามสภาพการลงทุน การจ2ายค2าจ)างและสวัสดิการ คาดว2าประเทศไทยจะต)องวางแผน
แก)ไขปKญหาการขาดแคลนแรงงานระดับช2างฝfมือและกลุ2ม non-skill labors ด)วย 
  โดยมีแนวทางแก)ไข ดังนี้ 
  ๑. Oversea Investment โดยการส2งเสริมการลงทุนข)ามชาติมากข้ึน 
  ๒. Opportunity Market โดยการสร)างความสามารถและโอกาสในการแข2งขัน 
ด)านการตลาดทุกระดับ 
  ๓. Quality of Workers โดยการพัฒนาคุณภาพกําลังแรงงานทุกระดับ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยจะต)องมีการผลิตบัณฑิตให)มีคุณภาพทุกสาขา การใช)ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ 
เพ่ือนบ)านให)มากท่ีสุด 
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓

 ๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก(าวสู6การเปLนอาจารย0มืออาชีพ” 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าขณะนี้มหาวิทยาลัยได)ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “ก)าวสู2การเปpนอาจารย,มืออาชีพ” ไปแล)วจํานวน ๓ รุ2น จากท้ังหมด ๕ รุ2น และขณะนี้
มหาวิทยาลัยอยู2ระหว2างจัดทําโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารย,  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ โครงการส6งเสริมการรณรงค0ปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช6วงเทศกาลสงกรานต0  
(ปRSใหม6เมือง) ปR ๒๕๕๗ ของจังหวัดลําปาง 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได)จัดโครงการส2งเสริม
การรณรงค,ปrองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช2วงเทศกาลสงกรานต, (ปftใหม2เมือง) ปf ๒๕๕๗ ของจังหวัดลําปาง 
โดยมีการรณรงค,เมาไม2ขับและรณรงค,ให)สวมหมวกนิรภัย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ การถึงแก6กรรมของนายมานูญ หาญเทวี 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าเม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๗ คุณมานูญ หาญเทวี กรรมการ
ส2งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ได)ถึงแก2กรรมด)วยโรคหัวใจล)มเหลว  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 
 

 ๑.๕ งานสลุงหลวง กลองใหญ6 ปRใหม6เมืองลําปาง 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าเม่ือระหว2างวันท่ี ๙-๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได)เข)าร2วม
จัดกิจกรรมในงานสลุงหลวง กลองใหญ2 ปfใหม2เมืองลําปาง และได)รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห2
ในครั้งนี้ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๖ การแข6งขันการจัดการทําแผนธุรกิจระดับชาติ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2านักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได)รับรางวัลชนะเลิศในการแข2งขัน
ตอบคําถามการจัดทําแผนธุรกิจระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๔

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได)มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
นั้น 
  ฝIายเลขานุการ ได)จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร)อยแล)ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๔ หน)า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต2หน)า ๑-๑๔ ซ่ึงฝIายเลขานุการ 
ได)ดําเนินการจัดส2งหนังสือเพ่ือให)กรรมการสภามหาวิทยาลัยได)รับรองรายงานการประชุมดังกล2าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๔ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยกําหนดให)กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส2งข)อแก)ไขให)ฝIายเลขานุการภายในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๗ หากพ)นกําหนดวันดังกล2าว
ให)ถือว2ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม2มีการแก)ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  
    โดยไม6มีการแก(ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม2มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ 
มีนาคม ๒๕๕๗ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ, รองอธิการบดีฝIายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได)แจ)งให)ท่ีประชุมทราบว2าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝIายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได)สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ สรุปผลการจัดการแข6งขันกอล0ฟการกุศล “ราชภัฏลําปาง โอเพ6น ๒๕๕๗” 

  นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหน2ง ได)ขออนุญาตท่ีประชุมให)ผู)ช2วยศาสตราจารย,ปริเยศ สิทธิสรวง 
รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา แจ)งให)ท่ีประชุมทราบถึงรายละเอียดการจัดงานดังกล2าว 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ 

๕

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา ได)แจ)งให) 
ท่ีประชุมทราบว2าเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการส2งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได)จัดการแข2งขันกอล,ฟการกุศล “ราชภัฏลําปาง โอเพ2น ๒๕๕๗” เพ่ือหารายได)เข)ากองทุน 
“ส2งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ซ่ึงมีรายได)หลังหักค2าใช)จ2ายเรียบร)อยแล)วเปpนเงินจํานวน 
๕๒๗,๘๖๒.๕๖ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขออนุมัติกรอบระดับตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน6ง
เจ(าหน(าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบระดับตําแหน2งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ตําแหน2งเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.)  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการประเมินค2างานเพ่ือกําหนดระดับ
ตําแหน2งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน2งเจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ 
สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๒ อัตรา  

  ในการนี้ ก.บ.ค. ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบระดับตําแหน2ง
เจ)าหน)าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๒ อัตรา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบระดับตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
    เช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน6งเจ(าหน(าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ  
    สังกัดงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตามเสนอ 
 

 ๕.๒ รายงานผลการสืบข(อเท็จจริงท่ีมาของเงินรับฝากเหลือจ6าย 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)ขออนุญาตออกจากห)องประชุมเนื่องจากเปpนผู)มีส2วนเก่ียวข)อง 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสืบข)อเท็จจริง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการสืบข)อเท็จจริงท่ีมาของเงินรับฝาก
เหลือจ2าย โดยคณะกรรมการสืบข)อเท็จจริงได)มีมติ ดังนี้ 
  ๑. การจัดซ้ือรถยนต, ๒ คันจํานวนเงินท้ังสิ้น ๓,๕๖๘,๐๐๐ บาท (สามล)านห)าแสน- 
หกหม่ืนแปดพันบาทถ)วน) ได)เบิกจ2ายจากเงินรับฝากเหลือจ2าย ซ่ึงปราศจากภาระผูกพันท่ีต)องจ2ายคืน  
ซ่ึงเปpนเงินรายได)ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ แห2ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ 

๖

  ๒.  ผู)บริหารของมหาวิทยาลัยสําคัญผิดในข)อกฎหมาย ท่ีว2า มหาวิทยาลัยมีอํานาจ 
ท่ีจะจัดซ้ือรถยนต,ดังกล2าวเพ่ือใช)ในกิจการของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๓ แห2งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จากเงินรับฝากเหลือจ2าย เนื่องจากเปpนเงินท่ีปราศจากภาระผูกพันท่ีต)อง
จ2ายคืนแล)ว 
  ๓.  ไม2มีความเสียหายทางการเงินใดๆท้ังสิ้น การจัดซ้ือรถยนต,ได)ปฏิบัติตามระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข)องทุกประการ อีกท้ังมหาวิทยาลัยก็ได)รถยนต,จํานวน ๒ คันดังกล2าวมาใช)ในกิจการของ
มหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค,ของการจัดซ้ือจัดจ)างทุกประการ การดําเนินการดังกล2าวจึงถือว2าไม2เปpน 
การจงใจหรือประมาทเลินเล2ออย2างร)ายแรงของบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีจะสร)างความเสียหายอย2างร)ายแรง 
แก2มหาวิทยาลัย 
  ๔.  ควรให)มหาวิทยาลัยรายงานเหตุผลและความจําเปpนข)อเท็จจริงให)สภามหาวิทยาลัย
ทราบเพ่ือสรุปส2งไปให) สํานักงานตรวจเงินแผ2นดินต2อไป 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะว2าในการใช)จ2ายเ งินรายได)ของ
มหาวิทยาลัยครั้งต2อไปขอให)มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบการใช)จ2ายเงินรายได) และ
ขอให)มหาวิทยาลัยตรวจสอบเงินรับฝากเหลือจ2ายทุกปfเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอน
เปpนเงินรายได)ของมหาวิทยาลัยหรือโอนให)กองทุนต2างๆ แล)วแต2กรณี 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบมติของคณะกรรมการสืบข(อเท็จจริงตามเสนอ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจ6ายเงินรายได(ของมหาวิทยาลัยให(เปLนไป 
    ตามข้ันตอนและระเบียบการใช(จ6ายเงินรายได( 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบเ งินรับฝากเหลือจ6ายทุกปR เ พ่ือเสนอ 
    สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเปLนเงินรายได(ของมหาวิทยาลัย 
    หรือโอนให(กองทุนต6างๆ แล(วแต6กรณี 
  ๔. มอบมหาวิทยาลัยแจ(งผลการสืบข(อเท็จจริงท่ีมาของเงินรับฝากเหลือจ6าย 
    ให(สํานักงานตรวจเงินแผ6นดิน 
 

 ๕.๓ รายงานสถานะทางการเงินกองทุนรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณารายงานสถานะทางการเงินกองทุนรายได)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๗๕,๘๓๔,๔๙๕.๔๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินกองทุนรายได(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    ตามเสนอ 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ 

๗

 ๕.๔ รายงานสถานะทางการเงินและขอความเห็นชอบใช(เงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณารายงานสถานะทางการเงิน ซ่ึงมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒๐,๓๑๔,๒๓๒.๔๘ บาท และเสนอขอความเห็นชอบใช)เงินจากกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือลงทุนจัดซ้ือสลากออมสิน เปpนเงินจํานวน ๑๐ ล)านบาท รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏลําปางตามเสนอ 
   ๒. เห็นชอบให(มหาวิทยาลัยใช(เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏลําปาง เพ่ือลงทุนจัดซ้ือสลากออมสิน เปLนเงินจํานวน ๑๐ ล(านบาท  
     ตามความข(อ ๑๐(๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด(วย  
     กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.๒๕๕๔  
 

 ๕.๕ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด(วย การยกเว(นค6าบํารุงการศึกษา 
พ.ศ. ... 
  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)ขออนุญาตท่ีประชุมให)ผู)ช2วยศาสตราจารย,ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝIายกิจการ
นักศึกษา เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย การยกเว)น 
ค2าบํารุงการศึกษา พ.ศ. ...  
  ผู)ช2วยศาสตราจารย,ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา ได)เสนอให) 
ท่ีประชุมพิจารณา (ร2าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว2าด)วย การยกเว)นค2าบํารุงการศึกษา พ.ศ. ...  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  
  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและมีข)อเสนอแนะให)ปรับแก)ไขข)อ ๗(ก) จาก “...ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม2ต่ํากว2า ๒.๐๐ ...” เปpน “...ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม2ต่ํากว2า ๒.๒๕ ...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร6าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว6าด(วย การยกเว(นค6าบํารุง 
    การศึกษา พ.ศ. ... โดยให(มีการปรับแก(ไขตามข(อแสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ การแต6งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน6งทางวิชาการ 

  ผู)ช2วยศาสตราจารย,เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน2ง ได)เสนอให)ท่ีประชุมพิจารณาแต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน2งทางวิชาการ โดยสืบเนื่อง
จากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได)มีคําสั่งเลขท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เรื่องแต2งต้ัง คณะกรรมการ พิจารณา
ตําแหน2งทางวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน2งคราวละสองปf นับต้ังแต2วันท่ีสภามหาวิทยาลัยแต2งต้ัง  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ 

๘

ซ่ึงหมดวาระในวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอเสนอให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต2งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน2งทางวิชาการ ประกอบด)วย 
  ๑. ศาสตราจารย,สมพงษ, ธรรมพงษา เปpนกรรมการ 
  ๒. ศาสตราจารย,ไพบูลย, วิวัฒน,วงศ,วนา เปpนกรรมการ 
  ๓. ศาสตราจารย,มนัส สุวรรณ เปpนกรรมการ 
  ๔. ศาสตราจารย,เกียรติคุณอานันท, กาญจนพันธุ, เปpนกรรมการ 
  ๕. ศาสตราจารย,กิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปpนกรรมการ 
  ๖. ผู)ช2วยศาสตราจารย,สมชัย โกศล เปpนเลขานุการ 
  ๗. ผู)ช2วยศาสตราจารย,มณฑา เขียวสอาด เปpนผู)ช2วยเลขานุการ 
  ๘. อาจารย,จารุวรรณ ลิมปzไพบูลย, เปpนผู)ช2วยเลขานุการ 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ในการนี้ ศาสตราจารย,ไพบูลย, วิวัฒน,วงศ,วนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ 
ได)ขออนุญาตออกจากห)องประชุมเนื่องจากเปpนผู)มีส2วนเก่ียวข)อง 

  สําหรับประธานกรรมการ ขอให)สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิ ตามความข)อ ๖(๑) ของข)อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว2าด)วย
หลักเกณฑ,และวิธีการแต2งต้ังบุคคลให)ดํารงตําแหน2งผู)ช2วยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, และ
ศาสตราจารย, (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  

  ท่ีประชุมร2วมกันพิจารณาและได)คัดเลือกให)ศาสตราจารย,เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปpนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน2งทางวิชาการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต6งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน6งทางวิชาการ ประกอบด(วย 
   ๑. ศาสตราจารย0เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร เปLนประธานกรรมการ 
   ๒. ศาสตราจารย0สมพงษ0 ธรรมพงษา เปLนกรรมการ 
   ๓. ศาสตราจารย0ไพบูลย0 วิวัฒน0วงศ0วนา เปLนกรรมการ 
   ๔. ศาสตราจารย0มนัส สุวรรณ เปLนกรรมการ 
   ๕. ศาสตราจารย0เกียรติคุณอานันท0 กาญจนพันธุ0 เปLนกรรมการ 
   ๖. ศาสตราจารย0กิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปLนกรรมการ 
   ๗. ผู(ช6วยศาสตราจารย0สมชัย โกศล เปLนเลขานุการ 
   ๘. ผู(ช6วยศาสตราจารย0มณฑา เขียวสอาด เปLนผู(ช6วยเลขานุการ 
   ๙. อาจารย0จารุวรรณ ลิมป̀ไพบูลย0 เปLนผู(ช6วยเลขานุการ 
 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ 

๙

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

  ประธานได)แจ)งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตย,ท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห)องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน,หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปKดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน)างานประชุมและพิธีการ ผู)อํานวยการกองกลาง  
 ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(บันทึก/พิมพ0รายงานการประชุม ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู)ช2วยศาสตราจารย,กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ,) 
 ผู)อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝIายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู)ช2วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู(กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู(ตรวจรายงานการประชุม 

  

 

 ได)ผ2านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร)อยแล)ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก)ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


