
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมไผทอง A-STAR PHULARE VALLEY จังหวัดเชียงราย 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๓. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๒ 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๗. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๙ รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ผูนําเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

๑. รองศาสตราจารยชวงโชติ  พันธุเวช  กรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    มหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยไพโรจน  เนียมนาค กรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    มหาวิทยาลัย 

๓. นางวรนุชนันท  พงศสุรางค  กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

    มหาวิทยาลัย  

ผูนําเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารย Truong  Hang  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  ใจมโน  อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การประชุมรวมกันระหวางคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะกรรมาธิการ

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ไดมีการจัดประชุม

รวมกันระหวางคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง ๓๘ แหง และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

โดยไดมีการหารือเก่ียวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

  ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ไดใหขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงจัดทํา

โครงการท่ีมีลักษณะเดนเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน สําหรับสรุปผลการประชุมจะนําแจงใหท่ีประชุม

ทราบอีกครั้ง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูระหวางดําเนินการจัดทํา

โครงการดังกลาว ซ่ึงท่ีประชุมไดขอใหกําหนดรายละเอียดเปาหมายและทิศทางการดําเนินโครงการให

ชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ รายงานความกาวหนางานกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเปดซองเพ่ือหาผูรับจางกอสราง

อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตรในสวนท่ียังคางอยูเรียบรอยแลว โดยมีวงเงินเกินจํานวนประมาณ 

สองลานเศษ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามระเบียบตอไป  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๓ รายงานความกาวหนาการแกไขปญหาระบบบัญชีและครุภัณฑ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร  

แจงความกาวหนาการแกไขปญหาระบบบัญชีและครุภัณฑ ใหท่ีประชุมทราบ 

  ผู ช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

ปดบัญชีท่ีไมไดอยูในระบบการเงินของมหาวิทยาลัยไปแลว จํานวน ๕๕๐ บัญชี สําหรับบัญชีครุภัณฑ 

ไดดําเนินการกําหนดผังเลขครุภัณฑเรียบรอยแลว ในสวนการจัดทําสถานะในระบบบัญชีอยูระหวาง 

ดําเนินการ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดภาระงานของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนด

ภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ... ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เนื่องจาก 

รองศาสตราจารยภิญญพันธุ  พจนะลาวัณย  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงมีประเด็นท่ีจะหารือ แตไมสามารถมารวมประชุมในครั้งนี้ได จึงขอถอน

ระเบียบวาระดังกลาว 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ผู ช วยศาสตราจารยป ริตต  สายสี  รองอธิการบดี ฝ าย กิจการนั ก ศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แทน

ตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากรองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ไดขอ

ลาออกจากกรรมการ จึงทําใหกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวางลง และจาก 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๓ ท่ีประชุมไดมีมติรับทราบการเสนอแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) เพ่ือใหครบองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งอาจารยสิริรัตน วาวแวว เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยสิริรัตน วาวแวว เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร 

    และสังคมศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตามเสนอ 

 ๕.๒ ขอความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนง

ท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการประจําสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากอาจารยฐิติมา โรจนไพฑูรย ไดเกษียณอายุราชการ  

จึงทําใหกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมวางลง และจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมไดมีมติรับทราบ 

การเสนอแตงต้ังกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) เพ่ือใหครบองคประกอบ

ของคณะกรรมการดังกลาว ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย

รัชฎาภรณ ทองแปน เปนกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยรัชฎาภรณ ทองแปน เปนกรรมการประจํา 

    สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตามเสนอ 

 ๕.๓ การขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๓ หลักสูตร ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

  ๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 

  ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม

เมืองและชนบท 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

    ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ของหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐  

โดยเปลี่ยนแปลงจากจํานวน ๖ คน เปนจํานวน ๕ คน เนื่องจากอาจารยทรงเดช ไชยชนะ ลาออกจาก 

การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเปล่ียนแปลงจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากจํานวน ๖ คน  

    เปนจํานวน ๕ คน ตามเสนอ 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบการขอเพ่ิมภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี-

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอเพ่ิมภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการนี้ไดขออนุญาต 

ท่ี ป ระชุ ม ให รองศาสตราจารยบุญ เหลื อ  ใจม โน  ผู ช วยศาสตราจารย  Truong Thi Hang และ 

ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน เปนผูนําเสนอ 

  รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน และคณะ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอเพ่ิม

ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม  

พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ คน ดังนี้ 

  ๑.  รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน จาก ๕ คน เปน ๑๐ คน 

  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย Truong Thi Hang จาก ๕ คน เปน ๑๐ คน  

  ๓.  ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน จาก ๕ คน เปน ๑๐ คน 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะวาเห็นควรใหดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางกอน โดยใหเรงรัดกระบวนการจัดทํา

วิทยานิพนธใหเปนไปตามระยะเวลา หากมีปญหาเกิดข้ึนใหหลักสูตรขออนุญาตมหาวิทยาลัยแกไขเปน 

รายกรณี  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบยุบกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบยุบกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากปจจุบันกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินการไมบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของกองทุน ซ่ึงหากดําเนินการตอไปอาจเกิดผลเสียหายในทางบัญชี และสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นควรใหมหาวิทยาลัยทบทวนการยกเลิก

กองทุนท่ีมีเงินหมุนเวียนนอย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการยุบกองทุนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การยุบเลิกกองทุนสํานักศิลปะ 

    และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม  

    ๒๕๖๓  

 ๕.๗ การแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.)  

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง (ก.อ.ม.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) โดยสืบเนื่องจากนายวรเดช ซ่ือตรง กรรมการอุทธรณและรองทุกขของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี ๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๑ ไดถึงแกกรรม ทําใหกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.) 

วางลง เพ่ือใหครบองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณาแตงตั้งนายธนภัทร ปญญาวงค เปนกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

(ก.อ.ม.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งนายธนภัทร ปญญาวงค เปนกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ก.อ.ม.) (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตามเสนอ   

 ๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาดานกายภาพตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผู ช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิการบดี ฝ ายบริการ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๘ 

โครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจาก 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

โครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๗ โครงการ 

รวมเปนเงินงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น ๒๕,๔๙๙,๙๐๖ บาท (ยี่สิบหาลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยหกบาท

ถวน) โดยใหใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และจากการประชุม

คณะกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบและอนุมัติใหใชงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน ๒๕,๔๙๙,๙๐๖ บาท (ยี่สิบ- 

หาลานสี่แสนเกาหม่ืนเกาพันเการอยหกบาทถวน) สําหรับโครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตร 

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๗ โครงการ ดังนี้ 

  ๑. โครงการปรับปรุงหลังคาและฝาเพดาน อาคาร ๙ เปนเงินจํานวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท 

  ๒. โครงการซอมแซมหลังคาชั้นดาดฟา อาคาร ๓๖ เปนเงินจํานวน ๑๘๔,๗๒๐ บาท 

  ๓. โครงการซอมแซมหลังคาอาคารโอฬาร โรจนหิรัญ เปนเงินจํานวน ๔๙๘,๕๐๐ บาท 

  ๔. โครงการปรับปรุงหนาจั่ว ฝาเพดาน และระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร อาคาร

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนเงินจํานวน ๓๒๕,๐๐๐ บาท 

  ๕. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑและจางติดตั้งอุปกรณประกอบอาคารสํานักงานอธิการบดี 

เปนเงินจํานวน ๑,๘๗๙,๐๐๐ บาท 

  ๖. โครงการซอมแซมหลังคาชั้นดาดฟา อาคารอาลัมพาง เปนเงินจํานวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท 

  ๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําอาคารโรงยิมเนเซียม เปนเงินจาํนวน ๒๓๐,๙๐๐ บาท 

  ๘. โครงการจัดซ้ืออุปกรณงานดับเพลิง เปนเงินจํานวน ๑๓๗,๘๙๐ บาท 

  ๙. โครงการปรับปรุงสายลอฟา อาคารศูนยคอมพิวเตอร เปนเงินจํานวน ๔๒๕,๐๒๘ บาท 

  ๑๐. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑชุดโตะโรงอาหารหนาไมสักและชุดโตะสนามขาไขว เปนเงิน

จํานวน ๑,๕๒๗,๔๘๗ บาท 

  ๑๑. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑโปรเจคเตอรประจําหองเรียนพรอมติดตั้ง เปนเงินจํานวน 

๑,๓๖๔,๒๙๒ บาท 

  ๑๒. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ รถ ๖ ลอ จํานวน ๒ คัน เปนเงินจํานวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๓. โครงการปรับปรุงฐานเสาธง หอประชุมใหญ เปนเงินจํานวน ๑๔๐,๓๐๐ บาท 

  ๑๔. โครงการปรับปรุงหองพิพิธภัณฑ คณะวิทยาศาสตร เปนเงินจํานวน ๓๕๒,๒๗๕ บาท 

  ๑๕. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เปนเงินจํานวน ๕,๒๔๘,๐๐๐ บาท 

  ๑๖. โครงการจัดหาครุภัณฑเกาอ้ีชุดรับแขกไมสักผาหลุยส จํานวน ๓๐ ชุด เปนเงิน

จํานวน ๔๗๘,๒๙๐ บาท 

  ๑๗. โครงการชุดครุภัณฑโครงสรางพ้ืนฐานเครือขายไรสายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เปนเงินจํานวน ๘,๕๗๔,๒๒๔ บาท 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑  

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



 ๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติโครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๒๕,๔๙๙,๙๐๖ บาท (ย่ีสิบหาลานส่ีแสน- 

    เกาหม่ืนเกาพันเการอยหกบาทถวน) จากงบประมาณจากกองทุนพัฒนา 

    มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 ๕.๙ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยชวงโชติ 

พันธุเวช รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค และนางวรนุชนันท พงศสุรางค กรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ 

  รองศาสตราจารยชวงโชติ พันธุเวช และคณะ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง แกไข และ

พัฒนามหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๐ แผนปฏิ บัติ งานนักศึกษาต างชาติ  ประจําป การศึกษา ๒/๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานนักศึกษา

ตางชาติ ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาวิชาการจัดการ และ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนปฏิบัติงานนักศึกษาตางชาติ ประจําปการศึกษา ๒/๒๕๖๒  

    (เพ่ิมเติม) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ  

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 



๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๓  วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓ 
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