
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น

ระยะ ๒๐ป (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเอกดาวพงษ 

รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ไดลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมหาวิทยาลัยไดสรุป 

ผลการดําเนินงานดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๘ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการ

ประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากการประชุมรองอธิการบดี เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเลือกผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๓ คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแตงตั้งผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี ๑๖๑๑/

๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การแตงตั้งผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๔ การมอบอํานาจใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงการมอบอํานาจใหรองอธิการบดีและ 

ผูชวยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๕ การปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการปรับปรุงแผนการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตํ าแหน ง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหน งคณบดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดยใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการสรรหาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาว

ไดดําเนินการสรรหาผู ท่ี เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเสร็จเรียบรอยแลว เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ - ๕.๑.๒ 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคล

เพ่ือแตงตั้งเปนคณบด ีพ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑. ใหผูเขารับการเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยไม มีขอซักถามจาก 

สภามหาวิทยาลัย คนละ ๒๐ นาที และจะมีสัญญาณเตือนกอนหมดเวลา ๕ นาที ๓ นาที และ ๑ นาที 

ตามลําดับ ในการนี้ท่ีประชุมไดเสนอใหผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา เปนผูใหสัญญาณเตือนดังกลาว 

  ๒. ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนนเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมา

ประชุม ซ่ึงมีจํานวน ๑๘ คน ดังนั้น ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนข้ึนไป 

  ๓. ในการออกสียงลงคะแนน หากผูไดรับการเสนอชื่อไดคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

ออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง ตามความในขอ ๑๔ วรรคสี่ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนเสียงชี้ขาด 

  จากนั้น ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน นําเสนอวิสัยทัศนและ

แนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติตอสภามหาวิทยาลัยเปนอันดับแรก เสร็จสิ้นแลวจึงให

ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสู 

การปฏิบัติตอสภามหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ

ของผูผานการสรรหาท้ัง ๒ คนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรดํารง

ตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย  

ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงตั้งใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจํา และผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจาํ เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุม 

จํานวน ๑๘ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน ไดคะแนน  ๑๗ คะแนน 

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง ไดคะแนน ๑ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน เปนคณบดี 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม  

    พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

 

 ๕.๒ การพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผู อํานวยการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งท่ี ๑๑/๒๕๖๒  

ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผู อํานวยการสํานัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการสรรหาใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือ

หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตาม

คําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาผู ท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปางเสร็จเรียบรอยแลว เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยวศิวิโรตม เนติศักดิ์ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ - ๕.๒.๒ 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑. ใหผูเขารับการเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยไมมีขอซักถามจาก 

สภามหาวิทยาลัย คนละ ๒๐ นาที และจะมีสัญญาณเตือนกอนหมดเวลา ๕ นาที ๓ นาที และ ๑ นาที 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

ตามลําดับ ในการนี้ท่ีประชุมไดเสนอใหผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา เปนผูใหสัญญาณเตือนดังกลาว 

  ๒. ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนนเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมา

ประชุม ซ่ึงมีจํานวน ๑๘ คน ดังนั้น ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนข้ึนไป 

  ๓. ในการออกสียงลงคะแนน หากผูไดรับการเสนอชื่อไดคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

ออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง ตามความในขอ ๑๔ วรรคสี่ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนเสียงชี้ขาด 

  จากนั้น ประธานไดเชิญผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง นําเสนอวิสัยทัศนและ

แนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติตอสภามหาวิทยาลัยเปนอันดับแรก เสร็จสิ้นแลวจึงให

ผูชวยศาสตราจารยวศิวิโรตม เนติศักดิ์ นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสู 

การปฏิบัติตอสภามหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ

ของผูผานการสรรหาท้ัง ๒ คนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนน 

โดยเปดเผย ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงต้ังใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา และผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการ

ประชุม จํานวน ๑๘ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ไดคะแนน  ๑๔ คะแนน 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยวศิวิโรตม เนติศักดิ์ ไดคะแนน ๔ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนผูอํานวยการ 

    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๘ สิงหาคม  

    พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

 ๕.๓ การพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดขออนุญาต

ออกนอกท่ีประชุม  

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยให 

คณะกรรมการฯ ดําเนินการสรรหาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหา

บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ พ .ศ . ๒๕๕๖ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหา 

ผูท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เสร็จเรียบรอยแลว เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังนี้ 

   ๑. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย 

   ๒. อาจารยเสาวรีย บุญสา 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ - ๕.๓.๒ 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือ

แตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑. ใหผูเขารับการเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยไม มีขอซักถามจาก 

สภามหาวิทยาลัย คนละ ๒๐ นาที และจะมีสัญญาณเตือนกอนหมดเวลา ๕ นาที ๓ นาที และ ๑ นาที 

ตามลําดับ ในการนี้ท่ีประชุมไดเสนอใหผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา เปนผูใหสัญญาณเตือนดังกลาว 

  ๒. ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนนเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมา

ประชุม ซ่ึงมีจํานวน ๑๘ คน ดังนั้น ผูไดรับการเลือกตองไดคะแนน ๑๐ คะแนนข้ึนไป 

  ๓. ในการออกสียงลงคะแนน หากผูไดรับการเสนอชื่อไดคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

ออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง ตามความในขอ ๑๔ วรรคสี่ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนเสียงชี้ขาด 

  จากนั้น ประธานไดเชิญอาจารยปยะ วัตถพาณิชย นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางในการ

นําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติตอสภามหาวิทยาลัยเปนอันดับแรก เสร็จสิ้นแลวจึงใหอาจารยเสาวรียื 

บุญสา นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติตอสภามหาวิทยาลัยในลําดับ

ถัดไป 

  เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงวิสัยทัศนและแนวทางในการนําแผนเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติ

ของผูผานการสรรหาท้ัง ๒ คนแลว ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรดํารง

ตําแหนงผู อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีการลงคะแนนลับ นับคะแนนโดยเปดเผย  

ซ่ึงท่ีประชุมไดแตงต้ังใหอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

คณาจารยประจํา และผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจาํ เปนผูนับคะแนน 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเปนองคประกอบในการประชุม จํานวน  

๑๘ คน ผลการนับคะแนนปรากฏ ดังนี้ 

  ๑. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย ไดคะแนน  ๑ คะแนน 

  ๒. อาจารยเสาวรีย บุญสา ไดคะแนน ๑๖ คะแนน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้ง อาจารยเสาวรีย บุญสา เปนผูอํานวยการสํานักศิลปะและ 

    วัฒนธรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนเงินจํานวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับขอความในคําชี้แจงประกอบการขอตั้ง

และคํานวณงบประมาณใหละเอียดและชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

    ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๕ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา จํานวน ๗๔๒ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๖  คน 

    สาขาวิชาเทคโนโลยี จํานวน   ๙  คน 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน   ๑๑๑  คน 

    สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน   ๓๗๑  คน 

    สาขาวิชาครุศาสตร จํานวน   ๓  คน 

    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน  ๑๕๖  คน 

    สาขาวิชาการบัญชี จํานวน   ๗๙  คน 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

   ระดับปริญญาโท 

    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จํานวน ๒  คน 

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

     สาขาวิชาการจัดการ จํานวน ๒  คน 

   ระดับปริญญาเอก  

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จํานวน    ๓  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑-๕.๕.๒ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและขอเสนอแนะวากรณีผลงานตีพิมพของผูสําเร็จการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาใหระบุดวยวาไดรับการตีพิมพในฐานขอมูลใด 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

    จํานวน ๗๔๒ คน โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยอาชวิน ใจแกว เปนอาจารยรจเรจ นันตา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเสนอ 

 ๕.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ...รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบการปรับแกไขการไดมาของเลขานุการตามเสนอ

และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาเห็นควรใหมีการปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการฯ โดยใหใชขอความ

ตามขอ ๗ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหคณะกรรมการฯ ท่ีแตงตั้งตามขอ ๓ ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนครบวาระ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมีการปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย 

    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม โดยรวม ๒ ฉบับเขาดวยกันเปนฉบับเดียว 

 ๕.๘ พิจารณาแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

    ประกอบดวย 

   ๑.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  ประธานกรรมการ 

    รักษาราชการแทนอธิการบดี 

   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง  กรรมการ 

    รองอธิการบดี 

   ๓.  ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา  กรรมการ 

    รองอธิการบดี  

 ๕.๙ พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงต้ังกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    (ก.บ.ค.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

  รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการ 

  รองอธิการบดี  

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ 

  รองอธิการบด ี

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๑ 

 ๕.๑๐ พิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนง 

    ท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

   รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการ 

   รองอธิการบด ี

 ๓.  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการ 

   รองอธิการบดี  

 ๕.๑๑ พิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

   รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการ 

   รองอธิการบด ี

 ๓.  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ 

   รองอธิการบดี  

 ๕.๑๒ พิจารณาแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๒.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

   รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการ 

   รองอธิการบด ี

 ๕.๑๓ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนง

ท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

ภายในมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

  รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการ 

  รองอธิการบดี  

 ๕.๑๔ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

   รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ๒.  ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา กรรมการ 

   รองอธิการบดี  

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๓ 

 ๕.๑๕ พิจารณาแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง (ก.อ.ม.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนเลขานุการ 

    คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.)  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

 ๕.๑๖ พิจารณาแตงตั้งเลขาและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 

ทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งเลขาและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งเลขาและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง 

    ทางวิชาการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการ 

 ๒. นางทัศนีย หนอแกว ผูชวยเลขานุการ 

 ๓. นางสาวสายสุนีย อินทรไชย ผูชวยเลขานุการ 

 ๔. นางสาวนงเยาว ตะนะวงศ ผูชวยเลขานุการ 

 ๕.๑๗ พิจารณาแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

    และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการ 

 ๒. อาจารยสุคนธทิพย  สุภาจันทร ผูชวยเลขานุการ 

 ๓. อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง ผูชวยเลขานุการ    

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๔ 

 ๕.๑๘ พิจารณาแตงตั้งผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งผู อํานวยการโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล เปนผูอํานวยการโรงเรียน 

    สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

 ๕.๑๙ พิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนายธนาวัฒน คําราช ดํารงตําแหนงกรรมการประจํา 

    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตามเสนอ 

 ๕.๒๐ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวรญา รอดวินิจ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม  

    ๒๕๖๑  

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศิริพรรณ กาจกําแหง ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

  ๓. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอภิรดี จีนคราม ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 

  ๔. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยวรญา รอดวินิจ และอาจารย 

    ศิริพรรณ กาจกําแหง และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออก 

    คําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ี 

    ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ 

    แบบคําขอฯ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



๑๕ 

๕.๒๑ ขอความเห็นชอบและอนุมัติแหลงเงินเพ่ือเปนงบประมาณในการจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยในสวนท่ียังขาดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแหลงเงินเพ่ือเปน

งบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนท่ียังขาดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรายการเงิน

อุดหนุนคาใชจายบุคลากรและอยูระหวางการขออนุมัติงบกลางเพ่ิมเติมจากสํานักงบประมาณผาน 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการยืมเงินจากกองทุน

พัฒนามหาวิทยาลัย ภายในวงเงิน จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) โดยมีเง่ือนไขให

มหาวิทยาลัยจายคืนเงินยืมเม่ือสํานักงบประมาณอนุมัติงบดังกลาวแลว 

๒. กรณีสํานักงบประมาณไมอนุมัติคาใชจายดังกลาว ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินยืมตามขอ ๑ จายเปนคาใชจายบุคลากร ตอไป 

 ๓. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทําหนังสือเรงรัดสํานักงบประมาณ โดยแจงรายละเอียด

คาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละเดือน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยภายในวงเงิน 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบหาลานบาทถวน) โดยใหมีการดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 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 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



๑๖ 

(นายปรีชา  ไชยโย)  (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๙/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
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