
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห'องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผู'มาประชุม 
๑.   นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย+เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๔. ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๕. อาจารย+แวอีเลียส บินโซดาโอะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน4ง 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย+     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย+สนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายชนรรค+   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ศาสตราจารย+ไพบูลย+ วิวัฒน+วงศ+วนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผู(ช4วยศาสตราจารย+เรืองเดช วงศ+หล(า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
๑๔.  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๕.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๖.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+ธนวิทย+ บุตรอุดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๗.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+นพนันท+ สุขสมบูรณ+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร  
๑๘. อาจารย+สุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๑๙. อาจารย+พงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๐. อาจารย+เอกรัฐ อินตCะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๑. อาจารย+วุฒิรัตน+ พัฒนิบูลย+ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย+ประจํา 
๒๒.  ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'ไม4มาประชุม (ติดภารกิจ) 
๑. ศาสตราจารย+สุเทพ สวนใต( กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู'ปฏิบัติหน'าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางก่ิงดาว ปFดเปา  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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๒

๔.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู'เข'าร4วมประชุม 
๑. อาจารย+วิยดา เหล4มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร+ 
๒. อาจารย+อดุลย+ ปFญญา อาจารย+ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จิตวิทยาการปรึกษา 
    และแนะแนว  
๓. ผู(ช4วยศาสตราจารย+มณฑา เขียวสอาด อาจารย+ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยา 
    การปรึกษาและแนะแนว 
     

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแก(ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล4าวเปKดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ'งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ดัชนีความสามารถในการแข4งขันของประเทศไทยกับประเทศต4าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน 

  ประธานได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบถึงดัชนีความสามารถในการแข4งขันของประเทศไทย
กับประเทศต4าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนระหว4างปM พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๗ โดยใน ๔ ปMนี้ ประเทศไทยอยู4ใน
ลําดับท่ี ๓๗-๓๙ ของระดับโลก และอยู4ในลําดับท่ี ๔ ของภูมิภาคอาเซียน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าระหว4างวันท่ี ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ซ(อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปM ๒๕๕๗ และกําหนดให(มีการซ(อมใหญ4และพิธีแสดงความยินดี
กับบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม4ในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
จะเข(ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปFงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม4 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๓
 

 ๑.๓ การสัมมนาอาจารยBแนะแนวโครงการรับนักศึกษาประจําปEการศึกษา ๒๕๕๘  
  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(แจ(งให( ท่ีประชุมทราบว4าวันท่ี ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยกําหนดจัด
ประชุมสัมมนาอาจารย+แนะแนวในเขตจังหวัดลําปาง-ลําพูน เพ่ือประชาสัมพันธ+โครงการรับสมัครนักศึกษา 
ประจําปMการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห(องทรายทองแกรนด+ฮอลล+ ชั้น ๒ โรงแรมโกลเด(นท+บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 

  ตามท่ีได(มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นั้น 
  ฝQายเลขานุการ ได(จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร(อยแล(ว รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๐ หน(า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแต4หน(า ๑-๑๐ ซ่ึงฝQายเลขานุการ 
ได(ดําเนินการจัดส4งหนังสือเพ่ือให(กรรมการสภามหาวิทยาลัยได(รับรองรายงานการประชุมดังกล4าว 
ตามหนังสือ ท่ี  ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๑ ลงวันท่ี  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยกําหนดให(กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยส4งข(อแก(ไขให(ฝQายเลขานุการภายในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ หากพ(นกําหนดวันดังกล4าว
ให(ถือว4ากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไม4มีการแก(ไข 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  
    โดยไม4มีการแก'ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม4มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๗ 
  ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ+ รองอธิการบดีฝQายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนิติการ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได(แจ(งให(ท่ีประชุมทราบว4าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝQายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ได(สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
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๔

 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑBการปรับข้ึนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหน4ง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ได(แจ(งให(ท่ีประชุม
ทราบว4า ก.บ.ค. ได(มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ+การปรับข้ึนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑-
หมายเลข ๔.๒.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะครุศาสตรB 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนคณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะครุศาสตรB  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะ 
    ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๒ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๕

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุน 
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มี 
    การปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุน 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มี 
    การปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะมนุษยศาสตรBและ
สังคมศาสตรB มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนคณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุน 
    คณะมนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มี 
    การปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๖

 ๕.๕ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะวิทยาการ 
    จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ไขตาม 
    ข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๖ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนคณะวิทยาศาสตรB 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุน 
    คณะวิทยาศาสตรB มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ไข 
    ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๗ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนสํานักวิทยบริการและ เทค โน โ ลยี ส า ร ส น เทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๗

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนสํานัก 
    วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  
    โดยให'มีการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมร4 วมกันพิจารณาและมีข(อ เสนอแนะให(ปรับ เ พ่ิม อํานาจหน(า ท่ีของ
คณะกรรมการกองทุนอีก ๑ ข(อ โดยให(ใช(ข(อความ “พิจารณาการโอนบัญชีเงินรับฝากท่ีมีอยู4และไม4มีข(อ
ผูกพันมาเปVนเงินรายได(ของกองทุนตามระเบียบนี้” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนสํานักศิลปะ 
    และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ไข 
    ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๙ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารย+สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา 
(ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. ปรับแก(ชื่อ (ร4าง) ระเบียบ จาก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วย
กองทุนวิจัย พ.ศ. ...” เปVน “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย 
พ.ศ. ...” 
  ๒. ปรับแก(ข(อ ๑ จาก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนวิจัย 
พ.ศ. ...” เปVน “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ. ...” 
  ๓. เพ่ิมคํานิยาม คําว4า “กองทุนวิจัย” 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๘

  ๔. ข(อ ๙(๔) ให(แก(ไขข(อความจาก “...วิทยาศาสตร+ จํานวนหนึ่งคน...” เปVน “..
วิทยาศาสตร+/เทคโนโลยี จํานวนหนึ่งคน...” 
  ๕. ข(อ ๑๒(๑) ให(แก(ไขข(อความจาก “กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานการวิจัย
ประจําปM” เปVน “เสนอนโยบายการวิจัย และจัดทําแผนงานการวิจัยประจําปMต4อมหาวิทยาลัย” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนวิจัย พ.ศ. ...  
    โดยให'มีการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๐ พิจารณาให'ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝQายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว พ.ศ.๒๕๕๗ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. โครงสร(างหลักสูตร หน(าท่ี ๒๑ และหน(าท่ี ๒๓ ให(ปรับหน4วยกิตในวิชาเอก
ภาษาอังกฤษให(เหมือนกัน 
  ๒. เพ่ิมแผนการพัฒนาอาจารย+ให(มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
    ภาษาอังกฤษ-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให'มีการปรับแก' 
    ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๑ พิจารณาให'ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝQายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว พ.ศ.๒๕๕๗ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(แก(ไข ดังนี้ 
  ๑. เพ่ิมแผนการพัฒนาอาจารย+ให(มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 
  ๒. ปรับโครงสร(างคณะกรรมการประจําหลักสูตรให(สอดคล(องกับสาขาวิชา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    การประถมศึกษา-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให'มี 
    การปรับแก'ตามข'อเสนอแนะของท่ีประชุม 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๙

 ๕.๑๒ พิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝQายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ.๒๕๕๗ ตามเสนอ 
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยนําส4งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗ ให'สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ภายใน ๓๐ วัน  
 

 ๕.๑๓ การแต4งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB (แทนตําแหน4ง 
ท่ีว4าง) 

  ผู(ช4วยศาสตราจารย+เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน4ง ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาแต4งต้ังอาจารย+อัคจร แมCะบ(าน เปVนกรรมการประจํา 
คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต4งตั้งให'อาจารยBอัคจร แมMะบ'าน เปNนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรB 
    และสังคมศาสตรB (แทนตําแหน4งท่ีว4าง) ตามเสนอ 
 

 ๕.๑๔ ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ4ายและแผนปฏิบัติราชการประจําปE
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  รองศาสตราจารย+นันทะ บุตรน(อย รองอธิการบดีฝQายวางและพัฒนา กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู(ดํารงตําแหน4งบริหาร ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณาให(ความเห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ4ายและแผนปฏิบัติราชการประจําปM งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(มีการปรับแก(ช4วงระยะเวลาในการ
ดําเนินงานบางกิจกรรมให(ชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ4ายและแผนปฏิบัติราชการประจําปE 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให'มีการปรับช4วงระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
    บางกิจกรรมให'ชัดเจน 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๑๐

 ๕.๑๕ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร4าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

  ท่ีประชุมร4วมกันพิจารณาและมีข(อเสนอแนะให(ปรับแก(ไขข(อ ๖(๓) (๕) (๖) และ (๗) ให(
ตัดคําว4า “คัด” ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนพัฒนา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยให'มีการปรับแก'ไขตามข'อเสนอแนะ 
    ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๑๖ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู(ทรงคุณวุฒิ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการยกร4างกฎ ระเบียบ และข(อบังคับของมหาวิทยาลัย ได(เสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา (ร4าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด(วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ร4าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว4าด'วยกองทุนพัฒนา 
    นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 

  ประธานได(แจ(งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  
ซ่ึงกําหนดในวันเสาร+ท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห(องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน+หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

๑๑

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

 (นางก่ิงดาว  ปFดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด)  
 หัวหน(างานประชุมและพิธีการ ผู(อํานวยการกองกลาง  
 ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'บันทึก/พิมพBรายงานการประชุม ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 

 (นายปรีชา  ไชยโย) (ผู(ช4วยศาสตราจารย+กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ+) 
 ผู(อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝQายกิจการสภามหาวิทยาลัยและงานนิติการ 
 ผู(ช4วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู'กล่ันกรองรายงานการประชุม ผู'ตรวจรายงานการประชุม  
 

 ได(ผ4านการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร(อยแล(ว 

 
            (ดร. สุชาติ  เมืองแก(ว) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


