
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ 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. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๔. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๕. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (หยุดปฏิบัติหน้าที่) 
๒. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายสมเกียรติ อัญชนา  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๕. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๖. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๙.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑๑. อาจารย์สุภาภรณ์ มาชัยวงศ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๒.  นางสาวจุฑารัตน์  ตันติวุฒิปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๓. นางสาวสมพร ตะนะวงค์ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔.  นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ การชว่ยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ “ราชภัฏล าปางร่วมใจ 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดล าปาง” โดยขอรับบริจาค น้ าดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค                    
และสิ่ งของจ าเป็น เ พ่ือน า ไปช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยใน พ้ืนที่ อ า เภอวั ง เหนือ จั งหวัดล าปาง                          
ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ      



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๓ 

 

๑.๒ แสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย จากการประกวดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓  
(Thailand Research Expo 2020 Award) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ 
(Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์                
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรม  
Thailand Research Expo 2020 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้รับรางวัล Silver Award พร้อมเงินรางวัล 
๕๐ ,๐๐๐ บาท โดยผลงาน “ห่วง โซ่ อุปทานเซร ามิกล าปาง” ในการนี้ ได้ ขออนุญาตที่ ประชุม                                   
ให้รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์                   
สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ ง  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                          
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าเสนอผลงานห่วงโซ่
อุปทานเซรามิกล าปาง แนวทางการเชื่อมโยงเส้นทางเซรามิกล าปาง จากนวัตกรรมการผลิต การออกแบบ 
โรงงานสีเขียวเพ่ือลดต้นทุนและเส้นทางท่องเที่ยวทางเซรามิก เป็นกลุ่มเรื่องที่ ๓ งานวิจัยและนวัตกรรม              
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๑๙  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓  
  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๔ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. พิจารณาประเมินภาระงานในการต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๓ ป ี๕ ปี ๑๐ ป ี

และ ๖๐ ปี ตามล าดับ 
๒. พิจารณาการไมต่่อสัญญาจ้างอาจารย์ที่ไม่มีผลงานทางวิชาการ 
๓. พิจารณาการต่อสัญญาจ้างแบบมีเงื่อนไข โดยก าหนดเงื่อนไขการประเมินต่อสัญญา

จ้างแต่ละครั้ง เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 
๔. ให้มหาวิทยาลัยแสดงรายการงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรร

และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยแยกรายการให้ชัดเจน 
๕. ให้จัดประชุม เรื่อง แนวทางการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและการจัดสวัสดิการ              

เพ่ือหารือ เป็นกรณเีฉพาะ  

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๓                
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ป ริ เ ย ศ  สิ ท ธิ ส ร ว ง  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย บ ริ ห า ร                                        
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โ ร จน์ หิ รั ญ  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง  ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร สภ าม หาวิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง                                           
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๓                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร              
โดยสืบเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารได้หมดวาระลงตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ในการนี้เพ่ือให้องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรา ๑๖(๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามความข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  ตัวแทนรองอธิการบดี 
   ๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน  ตัวแทนคณบดี 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

   ๓. อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา  ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
   ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  ค าใจหนัก ตัวแทนรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายส ี  ตัวแทนรองอธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน ตัวแทนคณบดี 
๓. อาจารย์เสาวรีย์   บุญสา  ตัวแทนผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/ศูนย์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  ค าใจหนัก ตัวแทนรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ การทูล เกล้ าฯ  ถวายปริญญากิตติมศักดิ์  แด่สมเด็จพระนางเจ้ าสุทิดา                     
พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา           
รัฐประศาสนศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและอนุมัติการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี  

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย              
ราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยสืบเนื่องจากตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ
เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี เป็นกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร                       
จึ งท า ให้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่  ๔๐/๒๕๖๓                            
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่างลง 
เพ่ือให้การด าเนินการสภามหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ เสนอ                   
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายปรีชา   ไชยโย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวสุปราณี   สีตาบุตร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

๔. อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายปรีชา   ไชยโย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวสุปราณี   สีตาบุตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. อาจารย์กมลวรรณ   ทาวัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร   วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖(๔) ได้ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกจากตัวแทนสมาชิกของคณะ                      
และส่วนราชการที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู่หน่วยงานละหนึ่งคน และได้ท าการคัดเลือกกันเอง เพ่ือให้ได้สมาชิก
จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา 
๒. ว่าที่ร้อยตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ 
๓. อาจารย์เกศนีย์ อ่ินอ้าย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย 

 ๑. อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา 
 ๒. ว่าที่ร้อยตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ 
 ๓. อาจารย์เกศนีย์ อ่ินอ้าย 

๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   โดยสืบเนื่องจากตามค าสั่ง                   



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๓๒/๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ า และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๓๘/๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ า ซึ่งได้หมดวาระลงในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓                
จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าว่างลง   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ                  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในองค์ประกอบของรองอธิการบดีและคณบดีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ในการนี้ จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือก นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 
๑. นายเฉลิมพล   ประทีปะวณิช เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายส ี  เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา เป็นกรรมการ 

คณบดี 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ เป็นกรรมการ 

คณบดี 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายปรีชา   ไชยโย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   
๙. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานนิติการ 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๘ 

 

๕.๕ พิจารณาอนุมัติยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ ๑) อนุมัติยุบเลิกกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการช าระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ก าหนดให้ยุบเลิกกองทุนและโอนเงินกองทุนและทรัพย์สินของกองทุนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน  

๒) เงินคงเหลือของกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ในส่วนของสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) ให้โอนเงินเป็นเงินรับฝาก 

๕.๖ รายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๖.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าในการรายงานการด าเนินกองทุน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยครั้งต่อไปขอให้รายงานทรัพย์สินและหนี้สินด้วย 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ โดยให้มีการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๗ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๙ 

 

๕.๘ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 

๕.๙ การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมการพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุ มั ติ การให้ปริญญาบัตรส าหรับนั กศึ กษาที่ ส า เ ร็ จการศึ กษา                      
จ านวน ๑๒ คน 

๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

   จาก ๔๐๑๓๒๐๑ สื่อ นวัตกรรม ส าหรับครูฟิสิกส์ เป็น ๔๐๑๓๒๐๓            
สื่อ นวัตกรรม ส าหรับครูฟิสิกส์  

จาก ๔๐๑๓๕๐๖ วัสดุศาสตร์ เป็น ๔๐๑๓๕๑๕ วัสดุศาสตร์           

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ ที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 
มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๐ 

๖.๒ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจ านวนนักศึกษา

ลดลง ท าให้รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง และมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา              
และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการหารายได้เพ่ือความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. พิจารณาจัดฝึกอบรม โดยให้สะสมหน่วยกิต (Credit Bank) 
๒. พิจารณาให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
๓. พิจารณา เปิดหลักสู ตรปริญญาโทในหลักสูตรครุศาสตร์  ที่ เป็นจุดแข็ ง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางให้มากขึ้น 
๔. พิจารณาจัดโครงการอบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในระดับมัธยม 
๕. ให้ความส าคัญกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยใช้ศักยภาพ

อาจารย์ที่มีอยู่ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๖. พิจารณาจัดตั้งศูนย์แปลภาษา เพ่ือรับแปลเอกสารทางวิชาการ และเอกสาร

ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไป 
๗. ร่วมพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ร่วมกับท้องถิ่น โดยกระบวนการวิจัย 

และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

      (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)   (นายปรีชา ไชยโย) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
นิติกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


