
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๖. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (หยุดปฏิบัติหน้าที่) 
๒. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๕. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ ขออนุญาตให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนเข้าประชุมเพื่อชี้แจงการสอบสวน 

นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบว่า                            
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง มีหนังสือ                 
ขออนุญาตให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนเข้าประชุมเพ่ือชี้แจงการสอบสวน ในวาระสืบเนื่อง ๓.๑               
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๑๓๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลง
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ                   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓  

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปริ ตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ                         
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
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ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๓ - ๙  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓  
  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 (วาระลับ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ                        
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐                 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาด้านกายภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนา               
งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความก้าวหน้าโครงการพัฒนา                    
ด้านกายภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนา งบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  จ านวน ๒๕,๔๙๙,๙๐๖ บาท                
(ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม         
หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง             
ทางวิชาการ โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๐/๒๕๖๑                



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๔ 

 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาวิชาการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งหมดวาระในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจาณาและด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ประธานกรรมการซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่ประชุมเลือกศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็นประธานกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๒. มหาวิทยาลัยเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจาณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน ๕ ท่าน ได้แก ่

 ๑) ศาสตราจารย์สุเทพ    สวนใต้    เป็นกรรมการ 
 ๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส   สุวรรณ   เป็นกรรมการ 
 ๓) ศาสตราจารย์อานันท์   กาญจนพันธุ์  เป็นกรรมการ 
 ๔) ศาสตราจารย์กิตติคุณวัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการ 
 ๕) ศาสตราจารย์สายสมร   ล ายอง   เป็นกรรมการ 
๓. มหาวิทยาลัยเสนอชื่อ เลขานุการ จ านวน ๑ ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการ                 

จ านวน ๓ ท่าน ได้แก ่
 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  เป็นเลขานุการ 

๒) นางทัศนีย์    หน่อแก้ว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๓) นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๔) นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงศ ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 

 ๑. ศาสตราจารย์ไพบูลย์    วิวัฒน์วงศ์วนา   เป็นประธานกรรมการ  
 ๒. ศาสตราจารย์สุเทพ    สวนใต้    เป็นกรรมการ 

๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส   สุวรรณ   เป็นกรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์อานันท์   กาญจนพันธุ์  เป็นกรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณวัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการ 
๖. ศาสตราจารย์สายสมร    ล ายอง   เป็นกรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  เป็นเลขานุการ 
๘. นางทัศนีย์    หน่อแก้ว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวสายสุนีย์   อินทรไชย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑๐. นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงศ์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์                 
สายสี ได้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจาณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน                     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ                        
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐                    
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

      (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)   (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน)   
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นิติกร   
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม   
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


