รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
**************************************
ผูมาประชุม
๑. นายสุชาติ
เมืองแกว
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๔. นายประเสริฐ
รัตนไพศาลศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๕. อาจารยเทวฤทธิ์
วิญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๖. นายชนรรค
พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยสนม
ครุฑเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายแสงชัย
เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายเฉลิมพล
ประทีปะวณิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสมเกียรติ
อัญชนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายประเสริฐ
ตันสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร
คําใจหนัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๙. อาจารยปริตต
สายสี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ
อินตะวงศา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี
จันทรตา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. อาจารยเสาวรีย
บุญสา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ
สิทธิสรวง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)
๑. รองศาสตราจารยวิลาศ
พุมพิมล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๒
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม
๑. นายปรีชา
๒. นางกิ่งดาว
๓. อาจารยกมลวรรณ
๔. วาที่รอยตรีณัฐพัชร
๕. นางสาวสุปราณี

ไชยโย
ปดเปา
ทาวัน
วันตัน
สีตาบุตร

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา
๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ
๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา
๕. อาจารยณัฐวุฒิ
๖. อาจารยชัยวุฒิ
๗. อาจารยทิพรัตน
๘. อาจารยดวงใจ
๙. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร
๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา

ชัยเสนา
เหลมตระกูล
ฮั่นยะลา
โกวิทยางกูร
ปญญา
โกเมศ
ติฆะปญญา
พุทธวงศ
หวลอารมณ
มกรโรจนฤทธิ์

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานที่

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประชุ ม องคมนตรี ด า นการศึ ก ษาและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในการน อ มนํ า พระราโชบายด า น
การศึกษาในสมเด็จพระเจาอยูหัวถายทอดสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประธานได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง การประชุ ม องคมนตรี ด า นการศึ ก ษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการนอมนํา
พระราโชบายดานการศึกษาในสมเด็จพระเจาอยูหัวถายทอดสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๓
๑.๒ วลีเด็ดดานการศึกษาของศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ประธานได แจงใหที่ป ระชุมทราบถึงวลีเด็ดดานการศึกษาของศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทย เกษม วั ฒ นชัย องคมนตรี ซึ่ งได บ รรยายที่ โรงแรม Royal River กรุ งเทพมหานคร (๒๕๖๑)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๓ การรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา
๒๕๖๑ จํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน แตมหาวิทยาลัยมีเปาหมายการรับนักศึกษาทั้งหมด จํานวนประมาณ
๒,๐๐๐ คน
ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยวิเคราะหเหตุที่ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง
อาทิ เชน จํานวนนั กเรี ยนที่ สํ าเร็ จการศึกษาในระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลาย รวมถึงนโยบายของรัฐ บาล
ที่สงเสริมใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนไปเรียนสายอาชีพ เพื่อเตรียมความพรอม
ในการแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาระงานของอาจารย
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๑.๔ การจัดทําหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้มมี หาวิทยาลัยอยูระหวางจัดทําหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องสําหรับผูอยูใน
วัยทํางานและผูสูงอายุ
ที่ ป ระชุ ม ได มี ข อ เสนอแนะว า มหาวิ ท ยาลั ย ควรทํ า ความตกลงในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
แหงสหภาพพมา
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ตามที่ ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ฝายเลขานุ การ ได จัด ทํ ารายงานการประชุ มเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุ ม
มี จํ า นวน ๘ หน า รายละเอี ย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม ตั้ ง แต ห น า ๑-๘ ซึ่ ง ฝ า ยเลขานุ ก าร
ไดดําเนิ น การจัดสงหนังสือเพื่ อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ รองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๔
หนังสือที่ ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๒๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๑
ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ริเยศ สิ ท ธิส รวง รองอธิก ารบดี ฝายกิ จ การนั กศึ ก ษาและสภา
มหาวิทยาลัย เลขานุกาสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน หิ รัญ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ลํ าปาง ฝายเลขานุ การสภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปางได ส รุ ป
ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๔.๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจ งให ที่ป ระชุมทราบถึงรายงานการดํ าเนิ น งานกองทุ น สํานั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม รายละเอีย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ าแหน งทางวิ ช าการ โดยสื บ เนื่ อ งจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภั ฏ ลําปาง ไดมีคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภั ฏลําปาง ที่ ๐๓/๒๕๕๙ เรื่องแตงตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงที่วาง) โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสองป นั บ ตั้ งแต วั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้ ง ซึ่ งหมดวาระในวั น ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ในการนี้
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๕
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ดังนี้
๑. เลื อ กประธานกรรมการ โดยสภ ามห าวิ ท ยาลั ย คั ด เลื อ กจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
จํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุม
คณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ดังกลาว จํานวน ๕ คน ประกอบดวย
๑) ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ
เปนกรรมการ
๒) ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
เปนกรรมการ
๓) ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
เปนกรรมการ
๔) ศาสตราจารยเกียรติคุณอานันท กาญจนพันธุ
เปนกรรมการ
๕) ศาสตราจารยกิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปนกรรมการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและดําเนินการ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบเลื อ กศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ กิ ต ติ ชั ย วั ฒ นานิ ก ร อุ ป นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๒. เห็นชอบเลือกบุคคลตอไปนี้ เปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
๑) ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ
เปนกรรมการ
๒) ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
เปนกรรมการ
๓) ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
เปนกรรมการ
๔) ศาสตราจารยเกียรติคุณอานันท กาญจนพันธุ
เปนกรรมการ
๕) ศาสตราจารยกิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปนกรรมการ
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ประกอบดวย
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
เปนประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ
เปนกรรมการ
๓. ศาสตราจารยสุเทพ
สวนใต
เปนกรรมการ
๔. ศาสตราจารยไพบูลย
วิวัฒนวงศวนา
เปนกรรมการ
๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณอานันท กาญจนพันธุ
เปนกรรมการ
๖. ศาสตราจารยกิตติคุณวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปนกรรมการ
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๖
๕.๒ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอให ที่ป ระชุ มพิ จ ารณาอนุมัติ ปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สํ าเร็จการศึ กษา ป การศึ กษา ๒๕๖๐
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๕๗ คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๗ คน และระดับประกาศนียบัตร จํานวน
๑๖๔ คน ในการนี้มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการใหปริญญา สําหรับนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๗๓๘ คน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร
จํานวน
๓ คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
จํานวน ๑๐ คน
สาขาวิชาศิลปศาสตร
จํานวน ๑๔ คน
สาขาวิชาครุศาสตร
จํานวน ๕๒๑ คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จํานวน
๘ คน
สาขาวิชาการบัญชี
จํานวน
๑ คน
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาชมเมือง
จํานวน ๑๕ คน
และชนบท
สาขาวิชาการจัดการ
จํานวน
๒ คน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จํานวน ๑๖๔ คน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑-๕.๒.๔
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
๒๕๖๐ จํานวน ๗๓๘ คน ตามเสนอ
๕.๓ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ และขออนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๑) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ
กายภาพ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร ได เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ และขออนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
(เดื อนเมษายน-กัน ยายน ๒๕๖๑) โรงเรีย นสาธิต มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ลํ าปาง รายละเอีย ดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ และขออนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๑) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามเสนอ
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๗
๕.๔ ให ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงการรั บนั กศึ กษาจากป การศึ กษา ๒๕๖๐ เป น ป
การศึกษา ๒๕๖๑
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาจากปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนป
การศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางการสงเลม
หลักสูต รไปยังสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) เพื่อรับ ทราบหลักสู ตร รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาจากปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนปการศึกษา
๒๕๖๑ สําหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษา ตามเสนอ
๕.๕ (ราง) ข อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(ราง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง ว าดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภั ฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอีย ดตามเอกสารประกอบการประชุ ม
หมายเลข ๕.๕.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ข อ ๔ ความหมายของคํ า นิ ย ามคํ า ว า ข า ราชการ ให ตั ด ข อ ความ “และให
หมายความถึงพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” ออก
๒. ขอ ๗(ข) บรรทัดที่ ๒ ใหเพิ่มขอความจาก “...หรือรายการ...” เปน “...หรือหนึ่ง
รายการ...”
๓. ขอ ๙(๓) ใหแกไขขอความจาก “รองอธิการบดีฝายวิชาการ..” เปน “รองอธิการบดี
ที่กํากับดูแลงานดานวิชาการ...”
๔. ขอ ๙(๖) ใหแกไขขอความจาก “รองอธิการบดีฝายบริหาร..” เปน “รองอธิการบดี
ที่กํากับดูแลงานดานบริหาร...”
๕. ข อ ๙ วรรคสาม ให ตั ด ข อ ความ “การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อไม อ นุ มั ติ ให ต อ เวลา
ราชการของสภามหาวิทยาลัยใหเปนที่สุด” เปนขอ ๙ วรรคสี่
๖. ขอ ๑๓ ใหตัดขอความวรรคสองออก
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๘
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏลํ าปาง วาดวยการศึกษาระดั บปริญญาตรี พ.ศ. ... รายละเอี ย ดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหายเลข ๕.๖.๑
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้
๑. ขอ ๑๔ ปรับแกคําจาก “สาขาวิชาหรือหลักสูตร” เปน “หลักสูตรสาขาวิชา”
๒. ขอ ๑๔(๑) ใหแกไขขอความจาก “...ประธานคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา...”
เปน “...คณะกรรมการบริหารหลักสูตร...”
๓. ปรับขอความขอ ๑๕ ใหม โดยเพิ่มรายละเอียดใหชัดเจนและสมบูรณ
มติสภามหาวิทยาลัย มอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ นําราง
ดังกลาวกลับไปพิจารณาแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป
๕.๗ (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว า ด ว ยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ซึ่งกําหนดในวันเสารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๙
๖.๒ การใหความเห็นชอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงแหลงงบประมาณโครงการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางคนครเกมส”
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการใหความเห็นชอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงแหลงงบประมาณโครงการแขงขัน
กี ฬามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกลุ มภาคเหนื อ ครั้ งที่ ๓๐ “เขลางค นครเกมส ” โดยสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบและอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงแหล งงบประมาณโครงการแข งขั น กี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กลุ มภาคเหนื อ ครั้ งที่ ๓๐“เขลางค นครเกมส ” จากเงิ น รายได (กิ จ กรรมจั ด การแข งขั น กี ฬ านั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ๘ แหง) เปนเบิกจายจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
จํานวน ๓ รายการ คือ
๑) เลขที่ ๖๑๐๐๐๘๑๗ ซื้อวัสดุ เปนเงินจํานวน ๑๖๘,๗๖๘ บาท
๒) เลขที่ ๖๑๐๐๑๓๓๒ ใช สํ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง วั ส ดุ ซ อ มแซมไฟฟ า เป น เงิ น จํ า นวน
๒๔๖,๗๕๐ บาท
๓) เลขที่ ๖๑๐๐๑๘๘๙ ครุภัณฑจอภาพ เปนเงินจํานวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๙๑๓,๕๑๘ บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นสามพันหารอยสิบแปดบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดแจงใหคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ทราบแลวในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๑
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ
๖.๓ ขอความเห็ นชอบและอนุมัติงดหั กเงินเดือนและคิดดอกเบี้ ยตามขอ ๙ แห งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
ได เสนอให ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาใหความเห็ นชอบและอนุมัติงดหักเงินเดือนและคิดดอกเบี้ยตามขอ ๙ แห ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยสืบเนื่องจากนายชัชวาลย วิชัยสุชาติ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ไดยืมเงินทด
รองจ าย จํานวน ๑,๔๘๘,๘๐๐ บาท ตามสัญ ญายืมเงิน ทดรองจาย เลขที่ บย.๒๐๓/๖๑ เพื่อใชจายใน
โครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางคนครเกมส” โดยมีกําหนด
สงคืนวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และไดทําบันทึกขอความขอเลื่อนกําหนดสงคืนเงินยืมทดรองจาย ลงวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และบันทึกขอความ เรื่อง ขอเลื่อนกําหนดสงเงินคืนเงินยืมทดรองจาย ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยมีกําหนดสงคืนเงินทดรองจายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจากการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง พบวาเงินยืมดังกลาวไดนําไปใชจายตามโครงการเสร็จสิ้นแลว เมื่อไดสงเอกสารการใชจายเพื่อ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๑๐
สงใชเงินยืม แตกองพัฒ นานักศึกษาไมสามารถเบิกจายจากระบบไดเนื่ องจากมีการนําเงินจากโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติไปใชจายในรายการอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูระหวางขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหลงงบประมาณ
และจากกรณีดังกลาวเปนกรณีที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจน โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดไว โดยจะตองคิดดอกเบี้ย กรณีไมสงใชเงินยืมดังกลาวตามเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยเห็นวาควรงดหักเงินเดือนและคิดดอกเบี้ยตามขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากไมไดเกิดจากการกระทําผิด
ของผูยืม
ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและ
อนุมัติ ดังนี้
๑. งดหักเงินเดือนและคิดดอกเบี้ยสําหรับผูยืมเงินทดรองจายตามสัญญายืมเงินทดรอง
จาย เลขที่ บย.๒๐๓/๖๑ เพื่อใชจายในโครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่
๓๐ “เขลางคนครเกมส” ตามขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรองจายจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คืนเงินที่งานคลังไดดําเนินการหักไปแลวทั้งเงินตนและดอกเบี้ยแกผูยืมเงินทดรอง
จายตามสัญญายืมเงินทดรองจาย เลขที่ บย.๒๐๓/๖๑ เพื่อใชจายในโครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางคนครเกมส”
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้
๑. ใหตรวจสอบและแกไขยอดเงินคาอาหารในบันทึกขอความของกองพัฒนานักศึกษา
ที่ กพน.๒๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหถูกตอง
๒. กรณีการงดหักเงินเดือน การคิดดอกเบี้ยและการคืนเงินที่งานคลังไดดําเนินการหัก
ไปแลวทั้ งเงินตนและดอกเบี้ยแกผูยืมเงินทดรองจายตามสัญญายืมเงินทดรองจาย เลขที่ บย.๒๐๓/๖๑
เพื่อใชจายในโครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ “เขลางคนครเกมส”
ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดีตามขอ ๑๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเงินยืมทดรอง
จายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบมอบอธิการบดีดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
(นางกิ่งดาว ปดเปา)
หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม

(วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน)
นิติกร
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๑๑

(นายปรีชา ไชยโย)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม

(ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

