
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ 

วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายกีรต ิ เชียงปวน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๕. ศาสตราจารยไพบลูย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๖.  นายแสงชัย   เอกพฒันพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๗. นายสมเกียรต ิ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๘. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๙. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๑.  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๓. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมอืง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๔. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๕. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๖. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  
 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๒

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 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม กลาวเปด

การประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อภาคเชาของวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ใหแกคุณหญิง

ปทมา ลีสวสัดิ์ตระกูล โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา รวมเปน

เกียรติและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกลาว ณ หองประชุมโอฬารโรจน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๒ การตอบขอหารือการดําเนินการเกี่ยวกับการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางวาดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกต ิ

  ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  

การเบิกจายคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... โดยขอใหมหาวิทยาลัย 

ทําหนังสือถงึกระทรวงการคลังเพื่อหารือทําความตกลงเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบดังกลาวและ

แจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป ขณะนี้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือตอบขอหารือ

ดังกลาว ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ วาการเบิกจายคาสอนพิเศษและคาสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษา

ภาคปกติจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 

ที่จะพิจารณาไดตามนัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๓

 ๑.๓ การชี้แจงงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดเขาชี้แจง

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษาพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาผูแทนราษฎร ซึ่งมหาวิทยาลัย

ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวนประมาณ ๓๐๓ ลานบาท แตถูกตัด

งวดงานไป ๑ งวด เปนเงินจํานวนประมาณ ๗ ลานบาท 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

 ๑.๔ โครงการพานองขึ้นดอย 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการพานอง 

ขึ้นดอย ณ วัดมวงคํา จัดใหนักศึกษาป ๑ ทุกคณะ ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาว  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ 

 ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมเรือนจันทรกระพอ ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด รีสอรท  จังหวัดเชียงใหม นั้น 

 ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ ซึ่งฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

ตามหนังสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดังกลาว

ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  

 ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

มติสภามหาวิทยาลยั รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  

  โดยไมมีการแกไข 
 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๔

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑ พิจารณาทบทวนมติการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) โดยสืบเนื่องจากการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) โดยใหตรวจสอบและ

ดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม ซึ่งใหปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร” เปน “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)” 

  เนื่องจากตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของของสํานัก

มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ไดกําหนดไววาการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาถือวาเปนการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบใหปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

    (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)” เปน “สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส” 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

    อิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๓.๒ พิจารณาทบทวนมติการใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบประยุกตศิลป 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  

๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ออกแบบประยุกตศิลป โดยใหตรวจสอบและดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุม ซึ่งให

ปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ” เปน “สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป” 

  เนื่องจากตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของของสํานัก

มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ไดกําหนดไววาการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาถือวาเปนการปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๓.๒.๑ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๕

มติสภามหาวิทยาลยั ๑. เห็นชอบใหปรับชื่อสาขาวิชาจาก “สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป” เปน  

    “สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ” 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ 

    การออกแบบ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมเรือนจันทรกระพอ 

ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด รีสอรท จังหวัดเชียงใหม ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุป 

ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 

 

 ๔.๒ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ลับ) 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย

ตําแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม (ลับ) หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดงันี้ 

  ๑. หมวด ๑ ขอ ๖ บรรทัดที่ ๑ ใหตัดคําวา “ราชภัฏลําปาง” ออก 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๖

  ๒. หมวด ๗ ขอ ๓๐ ใหเพิ่มขอความ “(๘) การลาเพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามหมวด ๘” 

  ๓. หมวด ๗ ขอ ๓๐ ใหเพิ่มการลาใหครบตามระเบียบการลา พ.ศ.๒๕๕๕ และใหเพิ่ม

ขอความ “กรณีที่ทางราชการประกาศวันลาเพิ่มเติมใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม” ในวรรคสาม 

  ๔. หมวด ๙ ขอ ๔๖(๖) ใหเพิ่มขอความจาก “...เกินสิบหาวัน สําหรับ...” เปน “...เกิน

สิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร สําหรับ...”   

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การบริหารงาน 

    บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะ 

    ของที่ประชุม  
 

 ๕.๒ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถ

พิเศษ พ.ศ. .... 

  นายกีรติ เชียงปวน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังนี้ 

  ๑. ยอหนาแรกบรรทัดที่ ๒ ใหแกไขขอความจาก “...มีความชัดเจนในการปฏิบัติ” 

เปน “...มีความเหมาะสมในการปฏิบัต”ิ  

  ๒. ขอ ๗ ใหตัดคําวา “TOR” ออก ใหเขียนคําศัพทเต็มแลวใสเครื่องหมายทวิภาค 

  ๓. ใหตัดคําวา “TOR” ในขออื่น ๆ ออก 

  ๔. ขอ ๑๑ บรรทัดที่ ๒ ใหปรับแกขอความจาก “...อยางนอยปละครั้ง...” เปน “...

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง...” 

  ๕. ใหเพิ่มขอ ๑๙ เปนบทเฉพาะกาล ดวยขอความ “ขอ ๑๙ บุคคลผูไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กอนระเบียบนี้มีผลบงัคับใชให

ไดรับคาจาง สิทธิ และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดรับอยูจนกวาจะสิ้นสุด

สัญญาจาง และหากมีการจางตอใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยใหหมายความรวมถึงผูมีความรู

ความสามารถพิเศษที่เปนชาวตางประเทศดวย” 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูมีความรู 

    ความสามารถพิเศษ พ.ศ. .... โดยใหมีการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๗

 ๕.๓ (ราง) กรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

  ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) กรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ซึ่งเปนการดําเนินการใหเปนไปตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ไดกําหนดให 

สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่มี 

การตกลงไวลวงหนา จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาใชในปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบ (ราง) กรอบการประเมินสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา  

    ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ตามเสนอ 
 

 ๕.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนา 

สวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ 

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและไดดําเนินการตามความขอ ๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบด ี

 ๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๔. อาจารยจิรประภา คําราช เปนกรรมการ 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 ๕. รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย เปนกรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๘

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการ  

    หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะ 

    เทียบเทาคณะ ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๔. อาจารยจิรประภา คําราช เปนกรรมการ 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย เปนกรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
 

 

 ๕.๕ ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได (เงินคงคลัง) เพื่อสมทบคากอสรางและคาจาง 

ผูควบคุมการกอสรางศูนยกีฬาอเนกประสงค 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิบประมาณเงินรายได (เงินคงคลัง) เพื่อสมทบคากอสราง 

และคาจางผูควบคุมงานกอสรางศูนยกีฬาอเนกประสงค โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัต ิ

การกอสรางอาคารศูนยกีฬาอเนกประสงคเปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไดรับ 

การจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดินจํานวน ๑๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะตองสมทบ 

คากอสรางจํานวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัตงิบประมาณเงินรายได (เงินคงคลัง) ซึ่งขณะนี้มียอด

คงเหลือจํานวน ๑๔๕,๐๔๑,๓๓๒.๕๑ บาท เพื่อสมทบคากอสรางศูนยกีฬาอเนกประสงค เปนเงินจํานวน 

๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และคาจางผูควบคุมงานกอสรางศูนยกีฬาอเนกประสงค จํานวน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-หมายเลข ๕.๕.๒ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบและอนุมัตงิบประมาณเงินรายไดเพื่อสมทบคากอสรางศูนยกีฬา 

    อเนกประสงค เปนเงินจํานวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และคาจางผูควบคุม 

    งานกอสรางศูนยกีฬาอเนกประสงค จํานวน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๙

 ๕.๖ โครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพจิารณา โครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาเพื่อเปนการจัดสวัสดิการ

หอพักใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหมีที่พักภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวกสบาย 

ปลอดภัยมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ เอื้อตอการศึกษาเลาเรียนอยางมีความสุข ใหเพียงพอกับ 

ความตองการของนักศึกษา และเพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา ใหไดมี

ประสบการณในการใชชีวิตรวมกัน โดยเฉพาะนักศึกษาปที่ ๑ ที่สวนใหญมาจากอําเภอรอบนอกและ

ตางจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดําเนินการกูเงินจากธนาคารไทยพาณิชยจํานวน ๒๒๐ ลานบาทเพื่อกอสราง

อาคารดังกลาว โดยจะนําเงินรายได (งบคงคลัง) ค้ําประกันการขอกูเงินเบิกเงินเกินบัญชี (Over Draft : 

OD) และจะใชคืนเงินกูระยะเวลา ๒๐ ป โดยใชคืนเงินกูปละ ๑๔ ลานบาท พรอมดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 

๐.๗๐ ตอป   

  ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบโครงการกอสราง

อาหารหอพักนักศึกษา และอนุมัติงบประมาณเงินรายได (งบคงคลัง) เพื่อค้ําประกันการขอกูเงินเบิกเงินเกิน

บัญชี (Over Draft : OD) จากธนาคารพาณิชย จํานวน ๒๒๐ ลานบาท และอนุมัติใหนําเงินรายไดใชคืน

เงินกู ตามแผนการใชคืนเงินกูระยะเวลา ๒๐ ป โดยใชคืนเงินกูปละ ๑๔ ลานบาท พรอมดอกเบี้ยไมเกิน

รอยละ ๐.๗๐ ตอป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑-หมายเลข ๕.๖.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี ้

  ๑. เตรียมจัดทําระเบียบหรือขอบังคับในการเขาพักในอาคารหอพัก โดยใหสอดคลอง

กับวตัถุประสงคของโครงการ 

  ๒. จัดใหมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและตองไมใชระบบราชการ และใหคํานึงถึง

ระบบความปลอดภัย 

  ๓. จัดใหมีระบบบรกิารดานสาธารณูปโภค และการใหความชวยเหลือทางดานสุขภาพ 

  ๔. จัดใหมีระบบอาจารยผูดูแลอาคารหอพักหรือระบบพี่เลี้ยง 

  ๕. แยกอาคารหอพักนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงใหมีระยะหางกันพอสมควร 

  ๖. จัดระบบภูมิทัศนที่ดีรวมถึงสถานที่จอดรถ 

  ๗. ศึกษาขอมูลและรายละเอียดในการกูเงินทั้งแหลงเงินกู สัญญากูเงิน และอํานาจ

ของสภามหาวิทยาลัย 

  ๘. เพิ่มรายละเอียดของโครงการใหชัดเจน 

  ในการนี้ นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดทวงติงวา

เห็นดวยกับโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา แตไมเห็นดวยกับการกูเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อใช

ในการกอสรางอาคารหอพักดังกลาว เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ไมมีบทบัญญัติมาตราใดที่ใหอํานาจมหาวิทยาลัยราชภัฏทําการกู เงินได ประกอบกับรายไดของ



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๑๐

มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาวไมไดบัญญัติใหเงินกูเปน

รายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบในหลักการสําหรับโครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา โดยใหมีการ 

    ดําเนินการและปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุมและนําเสนอให 

    สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 

 ๕.๗ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหแยกงานตรวจสอบภายในออกจากกองกลาง โดยใหขึ้นตรงตออธิการบด ี

  ๒. ใหเพิ่มสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

  ๓. ใหมีการทบทวนงานระดับคณะอีกครั้งโดยใหคํานึงถึงภาระงานของแตละคณะ 

มติสภามหาวิทยาลยั มอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาหารือผูบริหารระดับคณะ 

    เพื่อทบทวนโครงสรางระดับคณะ และปรับแก (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามขอเสนอของท่ีประชุม และนําเสนอสภามหาวิทยาลยัในการ 

    ประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอื่น ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  

ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั     รับทราบ 
 

 ๖.๒ การประชุมทบทวนนโยบาย เปาหมายหลัก ตัวชี้วัดความสําเร็จ และคาเปาหมาย

แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 



 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๕  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

๑๑

  ประธานขอใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาสรุปผลการประชุมทบทวน

นโยบาย เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และคาเปาหมายแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่จังหวัดเชียงใหม ใหสภามหาวิทาลัย

ทราบในการประชุมครั้งตอไป  

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ 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 


