
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน 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. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก 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. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายสมเกียรติ อัญชนา  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๘.  รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 
๑๐. รองศาสตราจารย์ Truong Thi  Hang อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 
๑๑.  นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ แนวคิดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวคิดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานขับเคลื่อน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ      

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๓ 

 

๑.๒ หนังสือขอให้เร่งรัดให้มีประมวลจริยธรรม 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๑(๑.๒๒)/ว๘๙๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้เร่งรัดให้มี                 
ประมวลจริยธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

๑.๓ การประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ ๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย         
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ ๓ 
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ า เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
จากคณาจารย์ประจ า เป็นผู้น าเสนอการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ ๓                  
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ 

๑) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) ระดับมัธยมศึกษา  
ชื่อผลงาน : ขั้นตอนวิธีและการแก้ไขปัญญา 

๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) ระดับประถมศึกษา 
ชื่อผลงาน : อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๓) รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา 
ชื่อผลงาน : การสืบค้น 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

๑.๔ การได้รับรางวัลในงานมหกรรม Thailand Research Expo 2020 Award 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
(Silver Award) ในการน าเสนอผลงาน “โครงการนวัตกรรมเครื่องบ่มและนึ่งข้าวกึ่งอัตโนมัติ ส าหรับการผลิต
ข้าวแต๋นล าปาง” ในงานมหกรรม Thailand Research Expo 2020 Award รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  

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

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจ านวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๑๔  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓  
  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๑๑/๒๕๖๓                
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 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 า ม หาวิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง                                           
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้ งที่  ๑๑/๒๕๖๓                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ ประกาศมหาวิทยายาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา             
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยายาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบ ารุง
การศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ปรับลดค่าสมัครเข้าศึกษา จากเดิม                        
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ปรับลดเป็นครั้งละ ๒๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๕ 

 

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น” 

นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานการแข่งขันกอล์ฟ              
การกุศล “ราชภัฏล าปางโอเพ่น” ซ่ึงได้จัดมาแล้วจ านวน ๕ ครั้ง โดยแต่ละครั้งสามารถจัดหารายได้เข้ากองทุน
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนี้  

 
  

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ประกอบด้วย  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ   สิทธิสรวง ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย   ขวัญเมือง กรรมการ 

กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์   พรมเสน กรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   โพธิ์แพง กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ครั้งที ่ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (บาท) 
๑ ๕๒๗,๘๖๒.๕๖   
๒    ๔๕๙,๙๗๐.๐๓   
๓   ๗๗๓,๗๒๑.๘๓   
๔   ๗๕๖,๓๔๐.๐๐  
๕     ๗๗๗,๘๔๐.๐๐ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๖ 

 

๕. นายปรีชา     ไชยโย  กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๖. นางสาวสายสุนีย์    อินทรไชย ผู้ช่วยเลขานุการ  
 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 
๗. นางสาวชลธิรา    ประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร             
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบกรรมการตามข้อ ๗(๓) (๔) และ(๕) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว                  
ส าหรับองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอให้กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจ านวนหนึ่งคนเพ่ือเป็นกรรมการดังกล่าว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประชุมได้เลือกศาสตราจารย์สุเทพ            
สวนใต้ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒. ศาสตราจารย์สุเทพ  สวนใต้   เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา  เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  ทองธานี  เป็นกรรมการ 

บุคลากรของคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายส ี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๖. นางสาวสุปราณี   สีตาบุตร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร   วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้างานนิติการ 

 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๗ 

 

๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน  เป็นประธานกรรมการ 

คณบดี  
๒. อาจารย์อัคจร    แม๊ะบ้าน  เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๓. อาจารย์บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์   เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อุปสอด    เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤตา  สารธิวงค์   เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๖. อาจารย์นริศรา   ภาษิตวิไลธรรม   เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา วิไลวรรณ   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายสงัด   หม่ืนตาบุตร   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายต่อศักดิ์   ประค าทอง   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นเลขานุการ 

๕.๔ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(เพิ่มเติม) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (เพ่ิมเติม) เนื่องด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในปัจจุบัน                
มีความจ าเป็นในการพิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อเสนอแนะในระหว่างการประชุม           
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพ่ิมเติม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๘ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ง หัวหน้างานนิติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เพิ่มเติม) 

๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๙๑ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                      
ระดับปริญญาตรี จ านวน ๙๑ คน 

๕.๖ ขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            
และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้                
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน และรองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้น า
เสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ใจมโน และรองศาสตราจารย์ Truong Thi Hang   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                 
น าเสนอการขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๖.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้เร่งด าเนินการกระบวนการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร รหัส ๖๐ จ านวน ๕ คน เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา           
ที่ก าหนด  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบอนุญาตให้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน ๓ คน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย จ านวน ๒ คน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๙ 

 

๕.๗ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ 
เรื่อง แนวทางการจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะให้ต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๕ ปี ๑๐ ปี และ ๖๐ ปีตามล าดับและให้ก าหนดเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้ง รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้เร่งด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องการจ้างและสวัสดิการ  
๒. พิจารณาออกประกาศเงื่อนไขการเลิกจ้างระหว่างการจ้างเป็นช่วงระยะ 
๓. ให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้าง ๑ ปี และที่จะรับใหม่ให้ท า

สัญญาจ้างครั้งละ ๑ ปี จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย การบริหารงานบุคคล               
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ 

๔. ให้จัดประชุมเรื่องเงินสวัสดิการ เป็นกรณีเฉพาะ 

มติสภามหาวิทยาลัย       ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย                   
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างและสวัสดิการ  

 ๒. ให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้าง ๑ ปี และที่จะรับใหม่
ให้ท าสัญญาจ้างครั้งละ ๑ ปี จนกว่าจะแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ 

 ๓.  น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ 

๕.๘ การพิจารณากรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบการจัดสรร
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอ้างถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณและการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๓ การจัดท างบประมาณและ
การบริหารงบประมาณ ข้อ ๑๕ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ให้ตั้งงบประมาณการจ่ายให้ไม่เกิน
ร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายได้ กรณีมีความจ าเป็นอาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอใช้งบประมาณ
ร้อยละ ๒๐ ที่เหลือได ้

ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็น จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายได้ ในส่วนของเงิน บ.กศ. เพ่ือจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จากร้อยละ 
๘๐ เป็นร้อยละ ๙๐ ของประมาณการรายได้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายได้ กรณีมีความจ าเป็นให้ เสนอต่อ       
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพิ่มเติมเป็นกรณีไป 

๕.๙ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมการพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สาขาวิชาสั งคมวิทยา อนุ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์คมคาย ไพฑูรย์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๔. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง          
อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน อาจารยค์มคาย ไพฑูรย์ และให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ         
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบค าขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดในวันเสาร์  
ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๑ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

      (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)   (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
หัวหน้างานนิติการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


