
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจน/หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู'มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย+เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๕. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน1ง 
๖. ผู(ช1วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายกีรติ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๕.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๖.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สุวรรณี จันทร+ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๗.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
๑๘. อาจารย+เอกรัฐ อินตAะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+ภานุวัฒน+ ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+ปBยะ วัตถพาณิชย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑. อาจารย+วิเชษฐ ยิ้มละมัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๒.  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม5มาประชุม (มีภารกิจจําเป7น) 
๑. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร  
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๒

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปGดเปา  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กล1าวเปBด
การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การตรวจเย่ียมการใช'จ5ายงบประมาณของสํานักงานคลังเขต ๕ ภาคเหนือและ
สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าเม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สํานักงานคลังเขต ๕ ภาคเหนือ
และสํานักงานคลังจังหวัดลําปางได(เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการใช(จ1ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยใช(จ1ายงบประมาณในหมวดงบลงทุนท่ีดินและสิ่งก1อสร(างไม1เปKนไปตามแผน 
ท่ีกําหนดไว( 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การตรวจเย่ียมจากสํานักงบประมาณ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สํานักงบประมาณได(เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมและติดตามการใช(จ1ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ แจ'งกําหนดการจัดกิจกรรมของหน5วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  
  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1ามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมของหน1วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  ๑. คณะวิทยาศาสตร+จะจัดงานวิทยาศาสตร+นิทัศน+ราชภัฏลําปาง’ ๕๖ ระหว1างวันท่ี  
๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๓

  ๒. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดงานข1วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจําปN 
๒๕๕๖ ระหว1างวันท่ี ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
  ๓. คณะครุศาสตร+ได(จัดประกวดการแสดงวัฒนธรรมและประกวดทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร+ และศึกษาศาสตร+ ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ เม่ือวันท่ี ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 

  ฝRายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๗ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต1หน(า ๑-๗ ซ่ึงฝRายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส1งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล1าว 
ตามหนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๓๔ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส1งข(อแก(ไขให(ฝRายเลขานุการภายในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หากพ(นกําหนดวันดังกล1าว
ให(ถือว1ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม1มีการแก(ไข  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  
    โดยไม5มีการแก'ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ (ร5าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ/และวิธีการจัดสรร 
เงินรางวัล แก5พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ประจําปDงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝRายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร1าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
หลักเกณฑ+และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลแก1พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ประจําปN
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๓.๑  

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ข(อ ๑.๒ บรรทัดท่ี ๒ ให(แก(ไขข(อความจาก “...หรือระดับดีเด1น” เปKน “...และ
ระดับดีเด1น” 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๔

  ๒. ข(อ ๒.๓.๒ บรรทัดท่ี ๒ และบรรทัดท่ี ๓ ให(แก(ไขคําจาก คําว1า “ระดับเด1น” เปKน
คําว1า “ระดับดีเด1น” 
  ๓. ให(ตัดข(อความหน(าท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๗ ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ/และ 
   วิธีการจัดสรรเงินรางวัล แก5พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ  
   ประจําปDงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให'มีการแก'ไขตามข'อเสนอแนะของ 
   ท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝRายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝRายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ การเสนอช่ือแต5งตั้งเป7นกรรมการสภาคณาจารย/และข'าราชการ (แทนตําแหน5ง 
ท่ีว5าง) 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1งได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการเสนอชื่อแต1งต้ังบุคคลเพ่ือเปKนกรรมการสภาคณาจารย+
และข(าราชการ (แทนตําแหน1งท่ีว1าง) โดยสืบเนื่องจากอาจารย+นุสรา แสงอร1าม ได(ลาออกจากตําแหน1ง
กรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการประเภทคณาจารย+ประจํา เนื่องจากดํารงตําแหน1งรองคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ จึงทําให(ตําแหน1งกรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการประเภทคณาจารย+ประจํา
ในส1วนของคณะวิทยาการจัดการว1างลง ในการนี้คณะวิทยาการจัดการได(ดําเนินการตามข(อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วยสภาคณาจารย+และข(าราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ หมวด ๒ หลักเกณฑ+ วิธีการ
ได(มา วาระการดํารงตําแหน1งและการพ(นจากตําแหน1งเสร็จเรียบร(อยแล(ว จึงเสนอรายชื่ออาจารย+สรัญญา 
บัลลังก+ ต1อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอขอแต1งต้ังให(ดํารงตําแหน1งกรรมการสภาคณาจารย+และข(าราชการ 
ประเภทคณาจารย+ประจําในส1วนของคณะวิทยาการจัดการต1อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๕

 
 

 ๔.๓ การขอลาออกจากตําแหน5งหัวหน'าศูนย/การเรียนรู'เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1งได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการขอลาออกจากตําแหน1งหัวหน(าศูนย+การเรียนรู(เกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ โดยสืบเนื่องจากผู(ช1วยศาสตราจารย+ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี 
ฝRายกิจการนักศึกษา ในฐานะหัวหน(าศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ได(ขอลาออกจากตําแหน1งหัวหน(าศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เนื่องจากปGจจุ บันดํารงตําแหน1งรองอธิการบดีฝRายกิจการนักศึกษา  
ซ่ึงต(องรับผิดชอบงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา ทําให(มีภารกิจท่ีต(องรับผิดชอบ
หลายด(าน ดังนั้นจึงขอลาออกจากตําแหน1งหัวหน(าศูนย+การเรียนรู(เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    ๑. รับทราบ 
  ๒. เห็นชอบการโอนงานของศูนย/การเรียนรู'เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ  
    จากสํานักงานอธิการบดีเป7นคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 ๔.๔ การมอบทุนสมทบการปรับปรุงห'องเรียน 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว1ารองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู(ทรงคุณวุฒิ และนายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย บัณฑิตกิตติมศักด์ิ มีความประสงค+ท่ีจะมอบทุนเพ่ือสมทบ 
ในการปรับปรุงห(องเรียนให(แก1มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง มอบเงินสมทบทุนจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. นายประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย มอบเงินสมทบทุนจํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเปKนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ในการนี้ ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(ขออนุญาตเรียนเชิญ รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง และคุณประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย  
เพ่ือเข(ามอบทุนดังกล1าว 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๖

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขออนุมัติกําหนดตําแหน5งให'อาจารย/ประจําดํารงตําแหน5งทางวิชาการ 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝRายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากผู(ดํารงตําแหน1งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหน1งให(อาจารย+ประจําดํารง
ตําแหน1งทางวิชาการ จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
  ๑. อาจารย+เนตรดาว โทธรัตน+ อาจารย+ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
  ๒. อาจารย+วิไลลักษณ+ พรมเสน อาจารย+ประจําคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๕.๑.๑-หมายเลข ๕.๑.๒ 
มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไม5อนุมัติให'อาจารย/เนตรดาว โทธรัตน/ ดํารงตําแหน5งผู'ช5วยศาสตราจารย/  
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ  
   ๒. อนุมัติกําหนดตําแหน5งให'อาจารย/วิไลลักษณ/ พรมเสน ดํารงตําแหน5งผู'ช5วย 
     ศาสตราจารย/ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ท้ังนี้ ตั้งแต5วันท่ี ๑๘ ธันวาคม  
     ๒๕๕๕ 
   ๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแต5งตั้งอาจารย/วิไลลักษณ/ พรมเสน  
     และให'แจ'ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต5วันออกคําส่ังแต5งตั้งพร'อมกับ 
     สําเนาคําส่ังแต5งตั้งคณะกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหน'าท่ีประเมินผลงาน 
     ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ 
   ๔. การกําหนดวาระการประชุมไม5ต'องกําหนดวาระการประชุมเป7นวาระลับ 
 

 ๕.๒ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การยกเว'นค5าบํารุงการศึกษา 
พ.ศ. ... 
  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร1าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การยกเว(นค1าบํารุงการศึกษา พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประชุมการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ข(อ ๗ ให(เพ่ิม (๓) ด(วยข(อความ “ให(ได(รับการยกเว(นค1าบํารุงการศึกษาภาคการศึกษา
ถัดไป” 
  ๒. ข(อ ๘(ก) ให(แก(ไขข(อความจาก “...ความประพฤติดีและมีผลงาน...” เปKน “...ความ
ประพฤติดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม1ต่ํากว1า ๒.๐๐ และมีผลงาน...”  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การยกเว'นค5าบํารุง 
    การศึกษา พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๗

 ๕.๓ (ร5าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การสอบสวนพิจารณา ทางวินัย 
พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร1าง) 
ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ข(อ ๕ ให(แก(ไขข(อความจาก “...นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการ...” เปKน “...นายก
สภามหาวิทยาลัยเปKนผู(รักษาการ..” 
  ๒. ข(อ ๒๔ วรรคสอง บรรทัดท่ี ๒ ให(แก(ไขข(อความจาก “...ตาม(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
ได( ...” เปKน “...ตามวรรคหนึ่ง...” 
  ๓. ข(อ ๒๔ วรรคสอง บรรทัดท่ี ๕ ให(เพ่ิมข(อความ “โดยขยายได(ไม1เกินสองครั้ง” ท(าย
ประโยค 
  ๔. ข(อ ๒๔ วรรคสาม บรรทัดท่ี ๑ และบรรทัดท่ี ๒ ให(แก(ไขข(อความจาก “...ไม1แล(วเสร็จ
ภายในระยะเวลาหนึ่งร(อยแปดสิบวัน...” เปKน “...ไม1แล(วเสร็จตามวรรคหนึ่ง...” 
  ๕. ข(อ ๒๔ วรรคสาม บรรทัดท่ี ๔ ให(แก(ไขข(อความจาก “...ก1อนสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งร(อย
แปดสิบวัน...” เปKน “...ก1อนสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคสอง...” 
  ๖. ข(อ ๒๔ วรรคสาม บรรทัดท่ี ๕ ให(แก(ไขข(อความจาก “...ได(ตามความจําเปKน” เปKน “...
ได(ครั้งละไม1เกินสามสิบวันและไม1เกินสามครั้ง” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การสอบสวนพิจารณา 
    ทางวินัย พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ร5าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การลงโทษ การอุทธรณ/ และ 
การร'องทุกข/ การส่ังพักราชการหรือการส่ังให'ออกจากราชการไว'ก5อน พ.ศ. ... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได(เสนอให(ท่ีประชุม
พิจารณา (ร1าง) ข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การลงโทษ การอุทธรณ+ และ การร(องทุกข+ การสั่ง
พักราชการหรือการสั่งให(ออกจากราชการไว(ก1อน พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารปะกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑   

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ข(อ ๘ บรรทัดท่ี ๑ ให(แก(ไขข(อความจาก “...ให(ผู(บังคับบัญชา” เปKน “ให(อธิการบดี” 
  ๒. ให(เ พ่ิมข(อ ๗๐ โดยให(ใช(ข(อความ “ให( ก.อ.ม. ท่ีได(รับแต1งต้ังตามข(อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การลงโทษ การอุทธรณ+ และการร(องทุกข+ การสั่งพักราชการหรือการสั่ง



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๘

ให(ออกจากราชการไว(ก1อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข(อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การลงโทษ  
การอุทธรณ+ และการร(องทุกข+ การสั่งพักราชการหรือการสั่งให(ออกจากราชการไว(ก1อน (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน(าท่ีต1อไปจนกว1าจะมีการแต1งต้ัง ก.อ.ม. ชุดใหม1ตามข(อบังคับนี้ ท้ังนี้ไม1เกินเก(าสิบวัน
นับแต1วันท่ีข(อบังคับนี้ใช(บังคับ” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร5าง) ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การลงโทษ การอุทธรณ/  
    และการร'องทุกข/ การส่ังพักราชการหรือการส่ังให'ออกจากราชการไว'ก5อน พ.ศ. ...  
    โดยให'มีการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 ๕.๕ การแต5งตั้งคณะกรรมการยกร5างกฎ ระเบียบ และข'อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต1งต้ังคณะกรรมการยกร1างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบด(วย 

 ๑. นายกีรติ   เชียงปวน เปKนประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง เปKนรองประธานกรรมการ  
 ๓. นายสมเกียรต ิ อัญชนา เปKนกรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย เปKนกรรมการ 
 ๕. ผู(ช1วยศาสตราจารย+วิพัฒน+ หม่ันการ เปKนกรรมการ  
 ๖. ประธานสภาคณาจารย+และข(าราชการ เปKนกรรมการ 
 ๗. ผู(ช1วยศาสตราจารย+สุวรรณ ี จันทร+ตา เปKนกรรมการ 
 ๘. ผู(ช1วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ เปKนกรรมการ 
 ๙. นายปรีชา ไชยโย เปKนกรรมการ 
 ๑๐. อาจารย+ภานวุัฒน+ ชัยชนะ เปKนกรรมการ 
 ๑๑. ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ+ เปKนกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นิติกร  เปKนกรรมการและผู(ช1วยเลขานุการ 
 ๑๓. นิติกร  เปKนกรรมการและผู(ช1วยเลขานุการ 

  ๑๔. นางก่ิงดาว ปGดเปา  เปKนผู(ช1วยเลขานุการ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต5งตั้งคณะกรรมการยกร5างกฎ ระเบียบ และข'อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏลําปาง ประกอบด'วย 
 ๑. นายกีรติ   เชียงปวน เป7นประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย/สุรชัย ขวัญเมือง เป7นรองประธานกรรมการ  
 ๓. นายสมเกียรติ อัญชนา เป7นกรรมการ 
 ๔. รองศาสตราจารย/นันทะ บุตรน'อย เป7นกรรมการ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๙

 ๕. ผู'ช5วยศาสตราจารย/วิพัฒน/ หม่ันการ เป7นกรรมการ  
 ๖. ประธานสภาคณาจารย/และข'าราชการ เป7นกรรมการ 
 ๗. ผู'ช5วยศาสตราจารย/สุวรรณี จันทร/ตา เป7นกรรมการ 
 ๘. ผู'ช5วยศาสตราจารย/นพนันท/ สุขสมบูรณ/ เป7นกรรมการ 
 ๙. นายปรีชา ไชยโย เป7นกรรมการ 
 ๑๐. อาจารย/ภานุวัฒน/ ชัยชนะ เป7นกรรมการ 
 ๑๑. ผู'ช5วยศาสตราจารย/กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ/ เป7นกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นิติกร  เป7นกรรมการและผู'ช5วยเลขานุการ 
 ๑๓. นิติกร  เป7นกรรมการและผู'ช5วยเลขานุการ 
  ๑๔. นางก่ิงดาว ปMดเปา  เป7นผู'ช5วยเลขานุการ 
 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการอนุมัติงบประมาณก5อสร'างท่ีจอดรถจักรยานยนต/สําหรับ
นักศึกษาบริเวณด'านหน'าอาคาร ๒   

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1 ง  ได( เสนอให( ท่ีประชุม พิจารณาให(ความเห็นชอบการอนุ มั ติ งบประมาณก1อสร( า ง 
ท่ีจอดรถจักรยานยนต+สําหรับนักศึกษาบริเวณด(านหน(าอาคาร ๒ รวมเปKนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๙๕,๕๐๐ บาท  
(สี่แสนเก(าหม่ืนห(าพันห(าร(อยบาทถ(วน) จากงบแผ1นดินเหลือจ1าย ปN พ.ศ.๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการอนุมัติงบประมาณก5อสร'างท่ีจอดรถจักรยานยนต/สําหรับนักศึกษา 
    บริเวณด'านหน'าอาคาร ๒ จากงบแผ5นดินเหลือจ5าย ปD พ.ศ.๒๕๕๖  
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ 
 

 ๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ5ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๓  

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝRายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(บริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ1ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมร1วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะว1าขอให(มหาวิทยาลัยเร1งรัดการเบิกจ1าย
งบประมาณในประเด็นกลยุทธ+ท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่ากว1าร(อยละ ๒๙ ซ่ึงผลการดําเนินงานแทนด(วยจุดสี
ขาวและสีแดง และเร1งรัดการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประเมินผลงานอธิการบดี คณบดี 
และหัวหน(าหน1วยงาน 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๑๐

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจ5ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ 
     ราชการประจําปDงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไตรมาสท่ี ๓ ตามเสนอ 
   ๒. มอบรองอธิการบดีฝPายวางแผนและพัฒนาดําเนินการเร5งรัดการเบิกจ5าย 
     งบประมาณในประเด็นกลยุทธ/ท่ีมีผลการดําเนินงานต่ํากว5าร'อยละ ๒๙  
     และเร5งรัดการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประเมินผลงาน 
     อธิการบดี คณบดี และหัวหน'าหน5วยงาน ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร+ท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๒ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การเก็บค5าธรรมเนียมท่ีพักสําหรับ
นักศึกษาต5างชาติ พ.ศ. ... 

  ผู(ช1วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน1ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร1าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว1าด(วย การเก็บ
ค1าธรรมเนียมท่ีพักสําหรับนักศึกษาต1างชาติ พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๖.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบ (ร5าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว5าด'วย การเก็บค5าธรรมเนียม 
     ท่ีพักสําหรับนักศึกษาต5างชาติ พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 

 ๖.๓ การจัดทําวาระเชิงนโยบาย 

  ประธานเสนอให(มหาวิทยาลัยจัดทําวาระเชิงนโยบายเพ่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให(
ข(อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. งานวิชาการ งานวิจัย และตํารา ซ่ึงมหาวิทยาลัยต(องนําเสนอข(อมูลปGจจุบันในเรื่อง
คุณภาพ ปริมาณ ระบบการสนับสุนน ผลกระทบ และนโยบายในการขับเคลื่อนในอนาคตของงานวิชาการ 
งานวิจัย และตํารา   

  ๒. การพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะต(องนําเสนอข(อมูลปGจจุบันในเรื่อง จํานวน 
คุณวุฒิ ตําแหน1งทางวิชาการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยจัดทําวาระเชิงนโยบายตามข'อเสนอของท่ีประชุมและ 
     นําเสนอให'สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต5อไป 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

๑๑

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น. 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปGดเปา)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ  
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู'บันทึก/พิมพ/รายงานการประชุม  
 
 
 

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผู(อํานวยการกองกลาง ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช1วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 

 (ผู(ช1วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 รองอธิการบดีฝRายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'ตรวจรายงานการประชุม 


