
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  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. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๒. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

ผูนําเสนอกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย) 

๑. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการฯ 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณอนุรักษ ปญญานุวัฒน กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค กรรมการ 

๕. นางวรนุชนันท พงศสุรางค กรรมการ 
 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. อาจารยฉัตรสุดา มาทา อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ ขอเสนอปฏิรูปการศึกษาไทยของนายประสาร ไตรรัตนวรกุล 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอเสนอปฏิรูปการศึกษาไทยของนายประสาร  

ไตรรัตนวรกุล ประธานกรรมการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๖ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๖ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขมติของระเบียบวาระท่ี ๕.๗ โดยให

เพ่ิมขอความ “โดยรวม ๒ ฉบับเขาดวยกันเปนฉบับเดียว” ตอทายมติ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒  

    โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

เพ่ือสํารองจายเปนงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ 

จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสํารองจายเปนงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย โดย

สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณโดยใหมหาวิทยาลัยใชเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ภายในวงเงิน 

จํานวน ๒๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหใชงบประมาณจาก

กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยภายในวงเงิน จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานบาทถวน) เพ่ือสํารองจาย

เปนงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนท่ียังขาดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือสํารองจาย 

   เปนงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงิน  

   จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบหาลานบาทถวน) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการ

ประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากการประชุมรองอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ 

เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา 

  ๒. อาจารยเสาวรีย บุญสา 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๓ รายงานความกาวหนาการแกปญหาระบบบัญชี 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการท่ีสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง 

(สตง.) ไดตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจํา

งวดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกปญหาระบบบัญชีเบื้องตน ดังนี้ 

  ๑. วางผังบัญชีครุภัณฑตั้งแตปงบประมาณปจจุบันยอนไปจนถึงปงบประมาณ ๒๕๔๓  

  ๒. หารือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพ่ือหาแนวทางการแกปญหากรณี

บัญชีเงินฝากธนาคารท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปดบัญชีในนามของมหาวิทยาลัยแตไมไดอยูในระบบการเงิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ท่ีประชุมเสนอใหมหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติและวางระบบการฝากเงินรายไดให

ชัดเจนและรายงานผลการดําเนินการแกปญหาดังกลาวใหสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากอาจารยเสาวรีย  

บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ท่ี ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดขอลาออกจากกรรมการดังกลาว ทําใหกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําวางลง และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ ๖ 

(๒) (๓) และ (๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา

ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบรอย

แลว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวตามขอ ๖(๑)  

ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมาจากกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

    คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

 ๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ประธานกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการ 

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการและเลขานุการ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ๘. นางกิ่งดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการ 

 ๙. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการ 
 

 ๕.๒ รายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ประกอบดวย 

  ๑. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๒. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๓. กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๔. กองทุนสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๕. กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๖. กองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๗. กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

  ๘. กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๙. กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๐. กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๑. กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๒. กองทุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๓. กองทุนสํานักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๔. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ๑๕. กองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ๑๖. กองทุนสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสท่ี ๓ ตามเสนอ 

 ๕.๓ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายใหเปนไป

ตามแผนปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไตรมาสท่ี ๓ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแกหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการนี้ไดขออนุญาต 

ท่ีประชุมใหอาจารยฉัตรสุดา มาทา อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนผูนําเสนอ 

   อาจารยฉัตรสุดา มาทา อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาศาสตร ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาการปรับแกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหมีการวางแผนการรับนักศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

  ๒. มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 

  ๓. ใหมีการสรางความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

   เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ ท่ีประชุมเห็นสมควรใหมีการรับรองรายงานการ

ประชุมตามขอความท่ีเลขานุการไดอานใหท่ีประชุมทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบการปรับแกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 

     ชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

     ของท่ีประชุม 

   ๒. รับรองรายงานการประชุม 

 ๕.๕ การพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษา จํานวน ๖๓ คน ดังนี้ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขานิติศาสตร จํานวน  ๑  คน 

    สาขาวิทยาศาสตร จํานวน   ๕  คน 

    สาขาศิลปศาสตร จํานวน   ๕๑  คน 

    สาขาครุศาสตร จํานวน   ๑  คน 

    สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน  ๑  คน 

    สาขาการบัญชี จํานวน   ๔  คน 

.   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

    จํานวน ๖๓ คน ตามเสนอ 

 ๕.๖ ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร 

ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ 

    ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยแจงผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเพ่ือเรงดําเนินการตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๑  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ ขออนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนินการเก่ียวกับ 

การรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจากการตรวจสอบผลการเรียนของงาน

ทะเบียนและประมวลผล กรณีนักศึกษาเรียนซํ้ารายวิชาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การวัดและการประเมินผลการศึกษา ขอ ๒๖(ฏ) วรรคสอง 

สงผลใหผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเรียนซํ้ารายวิชามีการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหนักศึกษารายนางสาว 

จิระประภา บุญมากาศ พนสภาพการเปนนักศึกษา ซ่ึงระหวางนั้นนางสาวจิระประภา บุญมากาศ อยูระหวาง

การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร และไดรีบดําเนินการสมัครเขาศึกษา ใหมใหทัน

กอนการปดรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๒  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนินการเก่ียวกับการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในราย

นางสาวจิระประภา บุญมากาศ เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น ๑๐,๔๕๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่รอยหาสิบบาทถวน) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวากรณีการคืนเงินเก่ียวกับการรายงานตัวของ

นักศึกษาเห็นควรใหเปนอํานาจของอธิการบดีในการพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติคืนคาสมัครและคาดําเนนิการเกี่ยวกับการรายงานตัว 

     นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในรายนางสาวจิระประภา บุญมากาศ  

     เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน ๑๐,๔๕๐ บาท (หนึ่งหม่ืนส่ีรอยหาสิบบาทถวน)  

     ตามเสนอ 

   ๒. เห็นชอบใหการคืนเงินคาสมัครและคาดําเนนิการเกี่ยวกับการรายงานตัว 

     นักศึกษาเปนอํานาจของอธิการบดี 

 ๕.๘ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได 

   ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได ประกอบดวย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

   ๑. เงิน บ.กศ. ขอจัดสรรรอยละ ๙๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ วรรคสอง ของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากจํานวนนักศึกษาลดลง  

   ๒. เงิน กศ.บป. ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรก

ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๓. เงิน กศ.บศ. ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรก

ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๔. เงินศูนยนานาชาติ ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ 

วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๕. เงินประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการ

รายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและ

การเงินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๖. เงินโรงเรียนสาธิต ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได ตามขอ ๑๕ 

วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๗. เงินรายไดจากการบริการวิชาการ ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได  

ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน

จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๘. เงินรายไดจากงานดานสิทธิประโยชน ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการ

รายได ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและ

การเงินจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   ๙. เงินรายไดจากการบริการหอพัก ขอจัดสรรรอยละ ๘๐ จากประมาณการรายได  

ตามขอ ๑๕ วรรคแรกของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการบริหารงบประมาณและการเงิน

จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเงินรายได ตามเสนอ 

 ๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๐ 

   เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการแตงตั้งใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ีประชุมเห็นสมควรใหมีการรับรองรายงานการประชุมตามขอความท่ีเลขานุการไดอานใหท่ีประชุมทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา ดํารง 

    ตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยละมาย จันทะขาว ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยโศภิษฐพร ศิลปภิรมยสุข ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศาสตรา ลาดปะละ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

  ๕. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยละมาย จันทะขาว อาจารย 

     โศภิษฐพร ศิลปะภิรมยสุข และอาจารยศาสตรา ลาดปะละ และใหแจง ก.พ.อ.  

    ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้ง 

    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

  ๖. รับรองรายงานการประชุม 

 ๕.๑๐ การบริหารมหาวิทยาลัยในภาวะท่ีนักศึกษามีจํานวนลดลง  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการบริหารมหาวิทยาลัยในภาวะท่ีนักศึกษา 

มีจํานวนลดลง ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและการแกปญหาการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

   รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา

ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการ ดังนี้ 

   ๑. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหมเร็วข้ึน โดยกําหนดรับสมัครรอบท่ี ๑ ตั้งแตวันท่ี ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

   ๒. เชิญอาจารยฝายแนะแนวของโรงเรียนตางๆ ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือ ประชุม

เพ่ือประชาสัมพันธการรับนักศึกษา  

   ๓. แต งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือประชาสัมพันธการรับสมัคร ณ โรงเรียน ท่ี เปน

กลุมเปาหมาย  

   ๔. จัดหนวยรับสมัครเคลื่อนท่ี ณ โรงเรียนกลุมเปาหมายควบคูกับการรับสมัครผาน

ระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยและการรับตรงท่ีกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. เพ่ิมชองทางการรับสมัครท้ังในระดับทองถ่ินและระดับจังหวัด 

   ๒. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการจัดใหมีหลักสูตรระยะสั้น 

   ๓. พัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการ 

   ๔. พัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

   ๕. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแหลงเรียนรู รวมถึงสิ่งอํานวย 

ความสะดวก 

   ๖. ชะลอการรับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแนวทางการแกปญหาในภาวะท่ีนักศึกษามีจํานวนลดลง  

    โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๑ การแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.บ.ค.) 

(แทนตําแหนงท่ีวาง)  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของ

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

คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ท่ี ๓๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไดพนจากตําแหนงดังกลาว ทําใหกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) วางลง ดังนั้น เพ่ือใหครบองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว โดยมหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการเพ่ือใหไดกรรมการดังกลาวตามความขอ ๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง

กรรมการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

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

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร กรรมการ 

    คณบดีคณะครุศาสตร 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง กรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



 ๑๒ 

  ๕.๑๒ กรอบแนวคิ ด หลักเกณ ฑ การติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ในการนี้ ไดขออนุญาต 

ท่ีประชุมใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ 

   รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ ไดเสนอกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบแนวคิด หลักเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามเสนอ 

 ๕.๑๓ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

  ๑. อาจารยสุคนธทิพย สุภาจันทร ประธานอนุกรรมการ 

  ๒. อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง อนุกรรมการ 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง อนุกรรมการ 

  ๔. อาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย อนุกรรมการ 

  ๕. อาจารยพิมาย วงศทา อนุกรรมการ 

  ๖. นางสาวรัชสุภา การักษ อนุกรรมการ 

  ๗. นางทัศนีย วัฒโล อนุกรรมการ 

  ๘. นางเปรมกมล สานํา อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



๑๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย)  (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
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