
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  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. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๔. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๒ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในระหวางวันท่ี ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะมีการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมจังหวัดภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๒ “กาสะลองคําเกมส” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ สัญญาการกอสรางอาคารเรียนคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้บริษัทศิลปโยธา จํากัด ไดฟองศาลปกครองเชียงใหม ขอให

มหาวิทยาลัยลดคาปรับและชําระดอกเบี้ยกรณีเบิกจายเงินลาชา ในกรณีสัญญาจางกอสรางอาคารเรียน

คณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สัญญาจางเลขท่ี มร.ลป. ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะวา

มหาวิทยาลัยควรมอบใหสํานักงานอัยการเปนผูวาตางแกตางใหกับมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... 

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลยั ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๓.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ยอหนาท่ี ๑ บรรทัดท่ี ๓ ใหแกไขขอความจาก “...การศึกษาในระดับท่ีต่ํากวาเพ่ือ

...” เปน “...ระบบการศึกษาเพ่ือ...” 

  ๒. ยอหนาท่ี ๒ ใหแกไขขอความจากเดิม เปน “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘

(๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศกระทรวง 

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เรื่องแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในคราวประชุมครั้งท่ี......../.........เม่ือวันท่ี........................ จึงใหออกขอบังคับวาดวยการจัดการ

ตลอดชีวิตท่ีสอดคลองกับ ไวดังตอไปนี้” 

  ๓. ขอ ๔ นิยามของคําวา “ผูเรียน” ใหแกไขจากเดิม เปน “บุคคลท่ีสมัครใจและได

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรระยะสั้นตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนในรูปแบบ

การศึกษาตลอดชีวิต” 

  ๔. ขอ ๗(๑) แกไขขอความจาก “รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ เปนประธาน

กรรมการ” เปน “อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ” 

  ๕. ขอ ๗ ใหเพ่ิม “ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

กรรมการ” 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

  ๖. เพ่ิมความวรรคสองของขอ ๘ ดวยความ “ท้ังนี้ ใหดําเนินการใหสอดคลองกับ

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลัง

หนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการจัดการศึกษา 

    ตลอดชีวิต พ.ศ.... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ผู ช วยศาสตราจารยป ริตต  สายสี  รองอธิการบดี ฝ าย กิจการนั ก ศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ วันเสารท่ี  ๑๘ มกราคม   ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๔ มีนาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๑ เมษายน   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๙ พฤษภาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๓ วันอาทิตยท่ี ๑๔ มิถุนายน   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๑ กรกฎาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๘/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๘ สิงหาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๒ กันยายน   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

  ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓ วันเสารท่ี ๑๒ ธันวาคม   ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย เปนประธานกรรมการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา เปนกรรมการ 

 ๓. อาจารยจิระประภา คําราช เปนกรรมการ 

 ๔. อาจารยเกษตร  วงศอุปราช เปนกรรมการ 

 ๕. อาจารยนิศากร  สุวรรณ เปนกรรมการ 

 ๖. อาจารยศิวัช  ตั้งประเสริฐ เปนกรรมการ 

 ๗. อาจารยเมธาวัตน  กาวิลเครือ เปนกรรมการ 

 ๘. อาจารยณัฐพงษ คันธรส เปนกรรมการ 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา มูลปนใจ เปนกรรมการ 

 ๑๐. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน เปนกรรมการ 

 ๑๑. นางสาวรัชสุภา การักษ เปนกรรมการ 

 ๑๒. นางสาวชลธิรา ประเสริฐ เปนกรรมการ 

 ๑๓. นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล เปนกรรมการ 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง 

และชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยปรับลดจาก “จํานวน ๓ คน” เหลือ “จํานวน ๒ คน” 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตร 

    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง 

    และชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงจาก“อาจารย 

วิไลวรรณ เขมขัน” เปน “อาจารยตุลาภรณ แสนปรน” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเสนอ 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐โดยเปลี่ ยนแปลงจาก  

“ผูชวยศาสตราจารยชุติกานต รักธรรม และอาจารยอัจฉรา กวงไหม” เปน “ผูชวยศาสตราจารยวรญา  

รอดวินิจ และอาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจาก  

“ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย” เปน “ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา สมสรวย” รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 

    ศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 ๕.๗ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในมนุษย พ.ศ. ...  

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การวิจัยในมนุษย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความ ขอ ๘(๖) จาก “...เพ่ือ

ชวยปฏิบัติงาน...” เปน “...เพ่ือเปนท่ีปรึกษาหรือชวยปฏิบัติงาน...” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การวิจัยในมนุษย  

    พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๘ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... 

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมหาวิทยาลัยใชแนวปฏิบัติเดิม 

ไปพลางกอนและมอบมหาวิทยาลัยเตรียมวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

และเห็นควรมอบอธิการบดีเสนอท่ีประชุมอธิการบดีราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.) พิจารณาวางหลักเกณฑและ

กําหนดแนวทางรวมกัน เพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและครอบคลุม 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๙ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารง 

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ...  

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะและขอสังเกตวาขอใหมหาวิทยาลัยทบทวน

ประเด็นขอ ๑๕ ท้ังในเรื่องการเลิกจางและเง่ือนไขในการเลิกจาง และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอ 

    สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 ๕.๑๐ ขอแกไขวันท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอแกไขวันท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ของอาจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา จาก “วันท่ี ๑๒ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒” เปน “วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบการแกไขวันท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร ของอาจารยกุสุมา ทินกร  

     ณ อยุธยา ตามเสนอ 

   ๒. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแกไขวันท่ีแตงตั้งอาจารยกุสุมา ทินกร  

     ณ อยุธยา และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ัง 

 ๕.๑๑ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารย

ประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

   ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป 

  ๒. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสุจิตรา ปนดี ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยฤาชุตา เนตรจัด ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 

  ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสายชล เพียรผดุงพร ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

   ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 

  ๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเจือจันทร วงศพลกานันท ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

  ๖. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพชรวลี กนิษฐเสน ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

  ๗. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยณัฐพงษ คันธรส ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐศาสตร ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

    เปนตนไป 

  ๘. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒  

    เปนตนไป 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

  ๙. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  

    เปนตนไป 

  ๑๐. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยทิพยาภรณ ปตยา ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน  

    ๒๕๖๒ เปนตนไป 

  ๑๑. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยจตุรภัทร วงศสิริสถาพร  

    ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการบัญชี 

  ๑๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา ดํารงตําแหนง 

    รองศาสตราจารย สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ๒๓ กันยายน  

    ๒๕๖๒ เปนตนไป 

  ๑๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยเกษทิพย ศิริชัยศิลป  

    อาจารยฤาชุตา เนตรจัด อาจารยสายชล เพียรผดุงพร อาจารยณัฐพงษ คันธรส  

    อาจารยขจรศักดิ์ วงศวิราช อาจารยจีราภรณ พงศพันธุพัฒนะ อาจารย 

    ทิพยาภรณ ปตยา และผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา และใหแจง ก.พ.อ.  

    ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้ง 

    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

    และจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

 ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาดานกายภาพตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๗ รายการ รวมเปนเงินงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 

๒๕,๔๙๙,๙๐๖ บาท (ยี่สิบหาลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยหกบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบโครงการดังกลาวโดยใหใชงบประมาณจํานวน 

๒๕,๔๙๙,๙๐๖ บาท (ยี่สิบหาลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยหกบาทถวน) จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ จังหวัดเชียงราย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๔/๒๕๖๒  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
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