
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. อาจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๒ 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๖. อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา มกรโรจนฤทธิ์ ผูชวยอธิการบดีดานอาคารสถานท่ี 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ ซ่ึงฝายเลขานุการ 

ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม

หนังสือท่ี ศธ๐๕๓๔/สมรลป./ว๔๓ ลงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกําหนดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๑  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๓ 

สงขอแกไขใหฝายเลขานุการภายในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ หากพนกําหนดวันดังกลาวใหถือวากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยใหมีการแกไขมติระเบียบวาระท่ี ๓.๑ จาก “รับทราบ” เปน 

“๑. รับทราบ ๒. มอบหาวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาใหผูรับจางและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ” 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุป 

ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ ผูผานการคัดเลือกใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

(พ.ต.ก.) 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนง 

นิติกร (พ.ต.ก.) ซ่ึงมีผูผานการคัดเลือก จํานวน ๑ คน คือนายนฤพล จิกยอง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๓ การเปล่ียนช่ือตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ ราย รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๑  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๔ 

 ๔.๔ การนําเงินสงคืนคลังเปนเงินรายไดแผนดิน 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการนําเงินสงคืนคลังเปนเงินรายไดแผนดิน โดยสืบเนื่องจากการประชุม

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการนําเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสงคืนคลัง

เปนเงินรายไดแผนดิน จํานวน ๔,๐๕๐ บาท (สี่พันหาสิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แตงตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจาก

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางท่ี ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และคําสั่ง 

สภามหาวิทยาลัย ท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) ไดหมดวาระลง เพ่ือใหการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไป 

ดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงเสนอแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

    ประกอบดวย  

 ๑. รองศาสตราจารยสมเกียรติ  สายธน ู เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๕. อาจารยปรติต สายสี เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๖. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 
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 ๗. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ๘. อาจารยอัคจร แมะบาน เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ๙. นางสาวศศธร เครือนันตา เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๑๐. นางเจนจิรา เชิงด ี เปนกรรมการ 

  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๑๑. นายปรีชา  ไชยโย เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ๑๒. หัวหนางานคลัง  เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๑๓. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ  เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรและปรับลดอาจารยประจําหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖  

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรและปรับลดอาจารยประจําหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม

ขอใหมหาวิทยาลัยคํานึงถึงความตองการของตลาด ภาระงานของอาจารย จํานวนอาจารย และคุณสมบัติ

ของอาจารยตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปดหลักสูตรและปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

    สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเสนอ  
 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรและปรับลดอาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตรและปรับลดอาจารยประจําหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปดหลักสูตรและปรับลดอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

    บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 
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 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี (ตอเนื่อง) 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี (ตอเนื่อง) ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน และ

ผูชวยศาสตราจารยวิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารยประจําสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนําเสนอ  

   ผูชวยศาสตราจารยพงษศักด์ิ อยูม่ัน และคณะ นําเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนา

หลักสูตรใหม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (ตอเนื่อง) ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

   ๑. ประมาณการรายรับ-รายจาย ใหคํานึงถึงความผูกพันระยะยาวและใหตรงกับ 

สภาพความเปนจริงมากท่ีสุด 

   ๒. เนนเรื่องคุณสมบัติของผูท่ีจะรับเขาศึกษาตอในหลักสูตร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน

การจัดการเรียนการสอนเทียบเทาปท่ี ๓ และปท่ี ๔ 

   ๓. ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตท่ีสามารถเทียบโอนได โดยใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   ๔. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตโดยเนนความเปนเลิศและสามารถแขงขันกับผูอ่ืนไดและ

เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ 

   ๕. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

     เทคโนโลยี (ตอเนื่อง) โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา

พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ... รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหายเลข ๕.๕.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกขอความ ขอ ๕ วรรคหนึ่งจาก “งานอันเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีบุคลากร

หรือนักศึกษาสรางสรรคข้ึน ใหเปนของบุคคลนั้น” เปน “ผลงานอันเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีบุคลากรหรือ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๑  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๗ 

นักศึกษาสรางสรรคข้ึน โดยดําเนินการ หรือทําตามคําสั่ง หรือในความควบคุมของมหาวิทยาลัย ให

มหาวิทยาลัยเปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั้น เวนแตจะไดทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน” 

  ๒. ปรับแกขอความ ขอ ๕ วรรคสองจาก “ถามหาวิทยาลัยไดรับประโยชนจาก

ทรัพยสินทางปญญาหรือนําทรัพยสินทางปญญานั้นไปใชใหบุคลากรหรือนักศึกษาไดรับบําเหน็จพิเศษจาก

มหาวิทยาลัยนอกเหนือจากคาจางตามปกติ” เปน “ถามหาวิทยาลัยไดรับประโยชนจากทรัพยสินทาง

ปญญาหรือนําทรัพยสินทางปญญาตามวรรคหนึ่ง ใหบุคลากรหรือนักศึกษาไดรับบําเหน็จพิเศษจาก

มหาวิทยาลัย” 

  ๓. ขอใหมหาวิทยาลัยหาขอมูลเก่ียวกับการใหเงินคาตอบแทนจากหนวยงานอ่ืนและ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการโดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  
 

 ๕.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคล

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

   ๑. แกไขขอความขอ ๒๒ บรรทัดท่ี ๒ และบรรทัดท่ี ๓ จาก “...และใหพนจากตําแหนง

ในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑” เปน “จนกวาจะครบกําหนดวาระ” 

   ๒. ใหตัดขอความวรรคสองของขอ ๒๒ ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

   แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

   ศาสตราจารย พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๗ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปประมาณการรายรับเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๕๗๙,๒๙๖,๑๓๔ บาท 

(หารอยเจ็ดสิบเกาลานสองแสนเกาหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสามสิบสี่บาทถวน) โดยแยกเปนประมาณการ 

เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน ๔๕๐,๑๓๒,๓๐๐ บาท (สี่รอยหาสิบลานหนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันสามรอย

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๑  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



 ๘ 

บาทถวน) และประมาณการเงินรายได จํานวน ๑๒๙,๑๖๓,๘๓๔ บาท (หนึ่งรอยยี่สิบเกาลานหนึ่งแสนหกหม่ืน-

สามพันแปดรอยสามสิบสี่บาทถวน)  

   โดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเปนเงิน 

๕๕๓,๔๖๓,๓๔๐ บาท (หารอยหาสิบสามลานสี่แสนหกหม่ืนสามพันสามรอยสี่สิบบาทถวน) เปนเงิน

งบประมาณแผนดิน จํานวน ๔๕๐,๑๓๒,๓๐๐ บาท (สี่รอยหาสิบลานหนึ่งแสนสามหม่ืนสองพันสามรอยบาท

ถวน) และเงินรายไดจัดสรรรอยละ ๘๐ จํานวน ๑๐๓,๓๓๑,๐๔๐ บาท (หนึ่งรอยสามลานสามแสนสามหม่ืน-

หนึ่งพันสี่สิบบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกตวาหากพระราชบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใชแลว รวมถึงเงินรายไดหากมีการปรับลดจํานวนเงินงบประมาณ ขอให

มหาวิทยาลัยนําเสนอรายละเอียดโครงการและกิจกรรมใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  

   ในการนี้ กรณีคาจางบุคลากรขอใหมหาวิทยาลัยประสานสํานักงบประมาณเพ่ือขอ

งบประมาณเพ่ิมและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

   โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ 

   ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาระบบ

กายภาพ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการดําเนินการ

เบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําไตรมาสท่ี ๓ โดยใหมี 

    การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๑  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๘/๒๕๖๑  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
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