
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมดอยฝรั่ง ๔ รานครัวดอยฝรั่งคอฟฟแอนดเรสเตอรองท จังหวัดลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕.  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  

๓. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๔. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ วิสัยทัศนและภารกิจท่ัวไปของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิสัยทัศนและภารกิจท่ัวไปของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ เกณฑการจัดการศึกษาและเกณฑการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

  ประธานแจงให ท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคาม ๒๕๖๒ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดประชุมสัมมนาเก่ียวกับเกณฑการจัดการศึกษาและเกณฑการตรวจ

ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งเพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

การอุดมศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๓ พิธี เปดตัวหนังสือและมอบหนั งสือ “ประธานาธิบดี โฮจิ มินห  ผู วางรากฐาน

สัมพันธไมตรี ระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศไทยปจจุบัน” 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีเปดตัวหนังสือและมอบ

หนังสือ “ประธานาธิบดีโฮจิมินห ผูวางรากฐานสัมพันธไมตรี ระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศไทย

ปจจุบัน” โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนผูรับมอบหนังสือดังกลาว 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๔ โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานเหลียวเกอ เมืองไปเซอ เขตปกครอง

ตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานเหลียวเกอ เมืองไปเซอ เขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๒  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากรองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะตองพนตําแหนงตามวาระตามท่ีกําหนดในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ วันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเสนอชื่อรองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ 

เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหารขออนุญาตออกจากหองประชุม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๒  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งใหรองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนผูดํารงตําแหนง 

   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจาก

อาจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา เปนผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

    ตามเสนอ 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป เปนอาจารย

พงศวัชร ฟองกันทา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

ไดเสนอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารยธิดารัตน ผมงาม 

และอาจารยสุทธิม่ัน ปยะโกศล เปนอาจารยภัทราภรณ  คําลือสาย และอาจารยเอกนรินทร สีฝน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 

 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๒  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันจันทรท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย)  (ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ  สิทธสิรวง) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๒  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
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