
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

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 สายส ี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏบิัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๓. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม   ๒๕๖๓ 



 ๒ 

๓. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนบิูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ  

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน  

๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร   

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๘. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยฐิฏิกานต  สุริยะสาร อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ   

๒. อาจารยสุพรรณี  คําวาส อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

๓. อาจารยปริยนุช  ปญญา อาจารยประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี.  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การบริหารเงินงบประมาณแผนดินประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป (Block Grant) 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางการบริหารเงินงบประมาณแผนดินประเภท

เงินอุดหนุนท่ัวไปคาใชจายบุคลากรสําหรับมหาวิทยาลัย (Block Grant) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๒ การไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารบุคคลของ 

ก.พ.อ. 

  ประธานไดแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลของ ก.พ.อ. 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

   รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากการประชุมอนุกรรมการดังกลาว เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุม 

ได มีการหารือเก่ียวกับการเยียวยาการปรับ เงิน เดื อนรอยละ  ๘  ให กับข าราชการพลเรือน ใน

สถาบันอุดมศึกษาโดยไมมีการแยกสายวิชาการหรือสายสนับสนุน ดังนั้น จึงขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางเตรียมการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชเงินอุดหนุนบุคลากร รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศเก่ียวกับการจัดสวัสดิการพนักงานนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๓ รายงานผลการไกลเกล่ียคดีผิดสัญญาทุนของผูชวยศาสตราจารยฐานันดร โตะถม 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการไกลเกลี่ยคดีผิดสัญญาทุนของผูชวยศาสตราจารย

ฐานันดร โตะถม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๔ แนวทางการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการออกประกาศเก่ียวกับแนวทาง 

การปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รวมถึงการแจกหนากากและเจลใหแกบุคลากรและ

นักศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๑.๕ รายงานผลการดําเนินการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ รายงาน 

ผลการดําเนินการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดรับสมัครนักศึกษาจํานวน ๓ รอบ มีจํานวนนักศึกษาสมัครรวมจํานวน ๙๖๗ คน  

โดยจะรับสมัครรอบท่ี ๔ ในระหวางวันท่ี ๑๘ มีนาคมถึงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียด 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  

เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร  

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

  ผู ช วยศาสตราจารยป ริตต  สายสี  รองอธิการบดี ฝ าย กิจการนั ก ศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง (เพ่ิมเติม) 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (เพ่ิมเติม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยพงศวัชร ฟองกันทา เปนอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

    และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (เพ่ิมเติม) 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

 ๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนประธานกรรมการ 

  อธิการบดี 

 ๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 

 ๓. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล เปนกรรมการ 

  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะครุศาสตร 

 ๕. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน เปนกรรมการ 

  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง เปนกรรมการ 

  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๗. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ เปนกรรมการ 

   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ๘. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล เปนกรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๑๒. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจําและขาราชการท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๑๓. นายบรรจง สมศรี เปนกรรมการ 

  คณาจารยประจําและขาราชการท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เปนกรรมการและเลขานุการ 

  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

 ๑๕. นางกิ่งดาว ปดเปา เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๑๖. นายนฤพล จิกยอง เปนผูชวยเลขานุการ 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบความรูความเช่ียวชาญของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบความรูความเชี่ยวชาญของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหดานท่ี ๑๑ คือ ดานบริหารองคกรของรัฐ

หรือดานพัฒนาชุมชนหรือดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบความรูความเช่ียวชาญของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๑ ดาน ดังนี้ 

   ๑. ดานการศึกษา 

   ๒. ดานมนุษยศาสตร 

   ๓. ดานสังคมศาสตร 

   ๔. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   ๕. ดานกฎหมาย 

   ๖. ดานการงบประมาณและการเงิน 

   ๗. ดานการปกครองสวนทองถิ่น 

   ๘. ดานการศาสนา 

   ๙. ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๑๐. ดานบริหารงานบุคคล 

   ๑๑. ดานบริหารองคกรของรัฐหรือดานพัฒนาชุมชนหรือดานอ่ืนๆ ตามท่ี 

    สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยฐิฏิกานต  

สุริยะสาร และผูชวยศาสตราจารยสนธิญา สุวรรณราช เปน ผูชวยศาสตราจารยสุธีรา ทิพยวิวัฒนพจนา และ

ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา คุมา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 ๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการอนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก 

จํานวน ๓ คน เปน จํานวน ๑ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร 

    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

    ตามเสนอ 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(ตอเนื่อง) 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(ตอเนื่อง) ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร อาจารยสุพรรณี คําวาส 

และอาจารยปริยนุช ปญญา เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยฐิฏิกานต สุริยะสาร และคณะ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

รายละเอียดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหมีการทําความรวมมือกับหนวยงานท่ีจะใหนักศึกษาไปฝกประสบการณสหกิจศึกษา 

  ๒. ใหมีการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

  ๓. ใหมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

  ๔. เนื้อหารายวิชาควรเนนใหนักศึกษาสามารถเปนผูประกอบการไดเม่ือสําเร็จ

การศึกษาไปแลว 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเนื่อง)  

    โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๗ รายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๘ 

ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการปรับระเบียบกองทุนเพ่ือใหสอดรับ

กับสถานการณปจจุบันและชัดเจน โดยเฉพาะการบริหารจัดการสินทรัพยใหเกิดรายไดเขากองทุนและ

รายจายของกองทุน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑ ตามเสนอ และใหมี 

    การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๘ ขอความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการเงินสมทบกอสรางอาคาร

หอพักนักศึกษาครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยสําหรับโครงการเงินสมทบกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 

ครุศาสตร เปนเงินงบประมาณจํานวน ๒,๔๐๘,๔๐๐ บาท (สองลานสี่แสนแปดพันสี่รอยบาทถวน) รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหตรวจสอบสัญญาการจางของผูรับเหมารายเดิมเก่ียวกับเงินคาประกันสัญญา 

  ๒. ใหหารืออัยการคดีปกครองและสํานักงบประมาณกรณีการท้ิงงานของผูรับจาง 

รายเดิม 

  ๓. ใหใชงบประมาณคงเหลือ จํานวน ๓๔,๕๙๙,๖๐๐ บาท (สามสิบสี่ลานหาแสน- 

เกาหม่ืนเกาพันหกรอยบาทถวน) ในการทําสัญญาจางกับผูรับจางรายใหม 

  ๔. เห็นควรใหหารือทําขอตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม

จากสวนท่ีเปนคางานเกินของผูรับจางรายเดิม  

  ๕. กรณีหากผูรับจางรายเดิมมาขอเบิกคางวดคางจายดังกลาวภายหลัง ใหมหาวิทยาลัย

สามารถเบิกจายงบเพ่ิมเติมจากงบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. ไมอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยสําหรับโครงการ 

     เงินสมทบกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร 

   ๒. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๙ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารย

ประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 ๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยชัยวุฒิ โกเมศ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  

    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยบุษราคัม อินทสุก ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสกล จิโนสวัสดิ์ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  

    ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี  

    ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยรัชนีวรรณ มาวงศ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๗ มีนาคม  

    ๒๕๖๒ 

  ๖. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอาจารยนิศากร สุวรรณ  ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๔ มกราคม  

    ๒๕๖๒ 

  ๗. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยชัยวุฒิ โกเมศ อาจารย 

    บุษราคัม อินทสุก อาจารยสกล จิโนสวัสดิ์ อาจารยณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย  

    อาจารยรัชนีวรรณ มาวงศและอาจารยนิศากร สุวรรณ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบ 

    ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้ง 

    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

 ๕.๑๐ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  

    (แทนตําแหนงท่ีวาง) ดังนี้ 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง ประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดีฝายบริหาร  

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง กรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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