
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๔ กันยายน  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.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง 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. 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. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ สรุปผลการบรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารงานในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการบรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารงานใน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมไดมาใหนโยบายการทํางานแกผูบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมของท่ี

ประชุมอธิการบดีท่ัวประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เม่ือวันท่ี ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ งบอุดหนุนท่ัวไป คาใชจายบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบอุดหนุน

ท่ัวไป คาใชจายบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม จํานวน ๓๖,๘๘๒,๑๘๕ บาท (สามสิบหก-

ลานแปดแสนแปดหม่ืนสองพันหนึ่งรอยแปดสิบหาบาทถวน) ใหมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และ

มหาวิทยาลัยจะดําเนินการนําเงินอุดหนุนดังกลาวท่ีไดรับสงคืนใหกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยใหเรียบรอย

ตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๓ การจัดการแขงขันกีฬาหมากลอม 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในระหวางวันท่ี ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพดานสถานท่ีในการจัดการแขงขันกีฬาหมากลอมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี ๒๒  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 

  ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการ

ประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจาํ จํานวน ๒ ฉบับ 

  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวน ๒ ฉบับ 

ประกอบดวยประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน และประกาศ

หมายเลขและรายชื่อผูสมัครรับเลือก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง)  

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรหมเสน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

สังคมศาสตร อาจารยอัคจร แมะบาน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูดํารงตําแหนง

กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพนจากตําแหนงดังกลาว และดวยอาจารย

บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ ผูดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดลาออกจาก

กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี  

๒๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทําใหกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วางลง เพ่ือใหคณะกรรมการดังกลาวครบองคประกอบและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย 

คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน ประธานกรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๒. อาจารยอัคจร แมะบาน กรรมการ 

    รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๓. อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ กรรมการ 

    รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๔. อาจารยอัมฤตา สารธิวงค กรรมการ 

    คณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม อาจารยปยะ วัตถพาณิชย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผูชวยศาสตราจารย

วุฒิรัตน พัฒนิบูลย รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผูดํารงตําแหนงกรรมการประจําสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ไดพนจากตําแหนงดังกลาว ทําใหกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมวางลง เพ่ือใหคณะกรรมการ

ดังกลาวครบองคประกอบและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการประจําสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนง 

    ท่ีวาง) ประกอบดวย 

 ๑. อาจารยเสาวรีย บุญสา ประธานกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๒. อาจารยปราการ ใจดี กรรมการ 

  รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๓. อาจารยประสงค หนอแกว กรรมการ 

  รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๕.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยจิระประภา คําราช รองผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดํารงตําแหนงกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไดพนจากตําแหนงดังกลาว 

ทําใหกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวางลง เพ่ือใหคณะกรรมการดังกลาวครบ

องคประกอบและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย คณะกรรมการประจําสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาว รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ประกอบดวย 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ประธานกรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน กรรมการ 

    รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน กรรมการ 

    รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

   ๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานกรรมการ 

   ๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการ 

   ๓. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการ 

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการ 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการ 

   ๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการ 

   ๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการ 

   ๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการ 

   ๙. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

   ๑๐. นายปรีชา ไชยโย กรรมการและเลขานุการ 

   ๑๑. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   ๑๒. นางกิ่งดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการ 

   ๑๓. นายนฤพล จิกยอง ผูชวยเลขานุการ 

   ๑๔. นายนพดล คงใจด ี ผูชวยเลขานุการ 

 ๕.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือก

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารยและ 

    ขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

  รักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง กรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการและเลขานุการ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

 ๖. นางกิ่งดาว ปดเปา ผูชวยเลขานุการ 

 ๗. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการ 

 ๕.๖ ขออนุมัติกําหนดกรอบตําแหนง ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ สังกัด

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดกรอบตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขท่ีตําแหนง ๓๐๐๔๖  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกําหนดกรอบตําแหนง ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  

    ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    เลขท่ีตําแหนง ๓๐๐๔๖  ตามเสนอ 

 ๕.๗ ขอใชประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับการผอนชําระหนี้ 

กรณีเจาหนาท่ีของรัฐหรือทายาทไดรับเงินเกินสิทธิหรือไดรับเงินโดยไมมีสิทธิ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน 

๒๕๔๖ โดยอนุโลม 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการใชประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับการผอนชําระหนี้ กรณีเจาหนาท่ีของรัฐหรือทายาทไดรับเงินเกินสิทธิหรือ

ไดรับเงินโดยไมมีสิทธิ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ โดยอนุโลม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๗.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวากรณีดังกลาวมหาวิทยาลัยสามารถ

ดําเนินการไดตามประกาศกระทรวงการคลังโดยชอบ ท้ังนี้หากมีกรณีลักษณะเดียวกันโดยท่ีมหาวิทยาลัยไมมี

ระเบียบหรือขอบังคับแตมีระเบียบขอบังคับหรือแนวปฏิบัติของทางราชการใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ

ตามระเบียบขอบังคับหรือแนวปฏิบัติของทางราชการได 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยใชประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติ 

    เกี่ยวกับการผอนชําระหนี้ กรณีเจาหนาท่ีของรัฐหรือทายาทไดรับเงินเกินสิทธิหรือ 

    ไดรับเงินโดยไมมีสิทธิ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ โดยอนุโลม และใหดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร 

ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

   ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๑  

    ตามเสนอ 

 ๕.๙ การใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  

   รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ  

   ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑  

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยมีคณะทํางานเพ่ือ

กําหนดเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยโดยใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยและพันธกิจและยุทธศาสตรชาติ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยใชเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

    พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประกันคุณภาพ  

   ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  

    โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

   ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง งบประมาณแผนดินและเงินรายได รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

   ๑. ปรับขอความจาก “กระทรวงศึกษาธิการ” เปน “กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

   ๒. การจัดสรรงบประมาณแผนดินในสวนของไตรมาสท่ี ๓ และไตรมาสท่ี ๔ ขอให

สัมพันธและสอดคลองกับเงินรายได และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

   ๓. หาแนวทางในการประหยัดงบประมาณ โดยใหพิจารณาจากตนทุนและคาใชจาย 

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๑ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๕ 

คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน ดํารงตําแหนง 

    รองศาสตราจารย สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยนันทิยา สมสรวย ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานฤมิตศิลป อนุสาขาวิชา หัตถศิลป  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยธนพร หมูคํา ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเบญจมาศ พุทธิมา ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเศรษฐวิชญ ชโนวรรณ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชา การวัดและ 

    การประเมินผลทางการศึกษา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๖. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  

    พรมเสน อาจารยนันทิยา สมสรวย อาจารยธนพร หมูคํา อาจารยเบญจมาศ  

    พุทธิมา และอาจารยเศรษฐวิชญ ชโนวรรณ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน  

    ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 

    ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 



๑๐ 

๕.๑๒ (ราง) การแกไขสาขาวิชาท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ี

เคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) การแกไขสาขาวิชาท่ีเคยไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๓ ราย และพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน ๖ ราย ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการแกไขสาขาวิชาท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ของ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนง  

ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย)  (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๑/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒ 
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