
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันท่ี   ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย ปฏบิัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๘. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูมาประชุม 

๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๗. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๗/๒๕๖๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 



 ๒ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  

๕. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๖. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๙. อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. อาจารยทิพรัตน ฑิฆะปญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการตรวจสอบรายงานการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปริเยศ 

สิทธิสรวง ชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมทราบ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

  ๑. บัญชีเงินฝากธนาคารท่ีไมไดอยูในงบการเงินในระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปดบัญชี ท้ังหมด ๖๕๓ บัญชี อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวน ๓๑ บัญชี 

  ๒. การดําเนินการจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจสอบ

และปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ ดําเนินการบันทึกขอมูลครุภัณฑเขาระบบบริหารทรัพยสิน ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ และประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ทุกประเภท

งบประมาณ และดําเนินการตรวจสอบทะเบียนทรัพยสินประเภทอาคาร และสิ่งปลูกสรางใหถูกตอง ซ่ึงมี 

ผลตอคาเสื่อมราคาและการรายงานงบการเงิน  

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๒ 

  ท่ีประชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการในสวน 

ท่ียังไมเรียบรอยใหถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑทางบัญชี และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

เปนระยะ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓  

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๙ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ผู ช วยศาสตราจารยป ริตต  ส ายสี  รองอธิการบดี ฝ าย กิจการนั ก ศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) กรอบกําหนดระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ... 

  ผู ช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิการบดี ฝ ายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) กรอบกําหนดระดับตําแหนง

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ... โดยเพ่ือให 

การกําหนดระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุนเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารงาน และลดข้ันตอนในการนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนคราวๆ ไป และเปนไปตามขอ ๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให

ดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๔ การกําหนดระดับตําแหนงใหเปนไปตามกรอบของตําแหนงและ

แผนพัฒนากําลังคนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดคราวละสี่ป ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง

หลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหน งสูงข้ึน ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และให  ก.บ.ค. เสนอตอ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติกําหนดกรอบตําแหนง และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ค.) ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบ

ฝายเลขานุการ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติรางดังกลาว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกไขตัวเลขลําดับท่ีใหถูกตอง 

  ๒. ใหมีการพิจารณาปรับเกลี่ยจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนใหสอดคลองกับจํานวน

อาจารย จํานวนนักศึกษา จํานวนหลักสูตร และภาระงานในโอกาสตอไป 

  ๓. ใหมีการพิจารณานําเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติงาน 

  ๔. ให มีการทําแบบสรุปจํานวนบุคลากรภาพรวมท้ังหมดของมหาวิทยาลัยให 

สภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) กรอบกําหนดระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบัน  

    อุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ... และใหมี 

    การดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

 ๕.๒ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยจักรชัยวัฒน กาวีวงศ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาปฐพีศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม  

    ๒๕๖๒  

  ๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยสรวิศ มูลอินตะ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ อนุสาชาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ดํารงตําแหนง 

    รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการเซรามิกส ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๑๖ เมษายน  

    ๒๕๖๓ 

  ๔. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยปริญญภาษ สีทอง ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

  ๕. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยกิตติยา ปลอดแกว ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศกึษา อนุสาขาวิขาเทคโนโลยีการศึกษา  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๖. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยวาทิต ธรรมเช้ือ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวรรณคดีไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ เมษายน  

    ๒๕๖๓ 

  ๗. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐศาสตร อนุสาขาวิขาการปกครองทองถิ่น  

    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  ๘. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยวาท่ีรอยตรีนิรันดร ภักดี  

    ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาดุริยางคศิลป  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๐  

    ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๙. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา ดํารงตําแหนง 

    รองศาสตราจารย สาขาวิชาทัศนศิลป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

  ๑๐. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากฎหมายเอกชน ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๓๑ ตุลาคม  

    ๒๕๖๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

  ๑๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพงษพร พันธเพ็ง ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๔ ตุลาคม  

    ๒๕๖๒ 

  ๑๒. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยพิกุล แสงงาม ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๔ ตุลาคม  

    ๒๕๖๒ 

  ๑๓. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยธัญลักษณ งามขํา ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

  ๑๔. อนมัุติกําหนดตําแหนงใหอาจารยศราวุธ สุวรรณอัตถ ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

  ๑๕. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยเอกสิทธิ์ ไชยปน ดํารงตําแหนง 

    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

  ๑๖. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งอาจารยจักรชัยวัฒน กาวีวงศ  

    อาจารยสรวิศ มูลอินตะ ผูชวยศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง อาจารยปริญญภาษ  

    สีทอง อาจารยกิตติยา ปลอดแกว อาจารยวาทิต ธรรมเช้ือ อาจารยภานุวัฒน  

    ชัยชนะ ผูชวยศาสตราจารยวาท่ีรอยตรีนิรันดร ภักดี ผูชวยศาสตราจารยศิริกร  

    อ่ินคํา อาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย อาจารยพงษพร พันธเพ็ง อาจารยพิกุล  

    แสงงาม อาจารยธัญลักษณ งามขํา และอาจารยศราวุธ สุวรรณอัตถ และใหแจง  

    ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ัง 

    แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอฯ 

กอนเริ่มดําเนินการในระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ประธานไดขออนุญาตท่ีประชุมใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีสวนเก่ียวของออกจากท่ีประชุม 

 ๕.๓ พิจารณาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสืบเนื่องจากการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระท่ี ๕.๓ และการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ ท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน ๑๑ ราย ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามมาตรา 

๑๘(๘) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๑ ราย เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดังนี้ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

  ๑. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ ดานการศึกษา 

   เปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๒. ศาสตราจารยสเุทพ สวนใต ดานมนุษยศาสตร 

   เปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๓. นายณรงค ธรรมจารี ดานสังคมศาสตร 

   เปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๔. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   เปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๕. นายวรัชญ เพชรรวง ดานกฎหมาย 

   เปนบุคคลนอกเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป ดานการงบประมาณและการเงิน 

   เปนบุคคลนอกเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๗. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ดานบริหารงานบุคคล 

   เปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ดานการปกครองสวนทองถ่ิน 

   เปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๙. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล ดานศาสนา  

   เปนบุคคลนอกเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๑๐. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

   เปนบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  ๑๑. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน ดานบริหารองคของรัฐ 

   เปนบุคคลนอกเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๑ ราย ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ 

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ซ่ึงกําหนดในวันอาทิตยท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง

ประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๗/๒๕๖๓  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 



๘ 

๖.๒ การเล่ือนเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการเลื่อนเปดภาคเรียนท่ี ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามการนําเสนอทาง Microsoft PowerPoint  

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีความเห็นใหเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามกําหนดการเดิม โดยขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการปองกันเชื้อไวรัส

โคโรนา (โควิด-๑๙) ใหเปนไปตามท่ีรัฐบาลกําหนด และเตรียมการเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบ

ออนไลนใหมีประสิทธิภาพ   

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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