
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

ผู้มาประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๕. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๖. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๗. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๙. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๐. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๘. นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.  รองศาสตราจารย์พิมพผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๙. รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาดนตรี 
๑๐. อาจารย์พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาดนตรี 
๑๑. อาจารย์สิธิษณา โตธนายานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย 
๑๒. อาจารย์เอกนรินทร์ สีฝั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร สิริสุคันธา อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการการมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการ 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓ 

 

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการการมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการ 
๑๕.  นางสาวรมิดา ขัติยะ หัวหน้างานพัสดุ 
๑๖. นางสาวธัญชนก เรือนแก้ว นักวิชาการพัสดุ 
๑๗. นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ นักวิชาการพัสดุ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๗.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ 
๘. อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง  ครั้ งที่  ๖ /๒๕๖ ๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์                  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ – ๒๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔ 

 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง  ครั้ งที่  ๗ /๒๕๖ ๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์                  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๒๔ – ๒๙ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ กิจกรรมและโครงการที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ            
เพื่อสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมและโครงการที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 โดยสืบเนื่องจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๒             
มหาวิทยาลัยได้แจ้งสภามหาวิทยาลัยให้ทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง มาตรการ
ช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                
(COVID - 19) เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการข้อที่ ๕ ของประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙               
(COVID - 19) (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่ามีผลกระทบต่อแผนงาน กิจกรรม/โครงการ ที่ได้จัดสรร
งบประมาณไว้หรือไม่ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ทราบอีกครั้ง  

บั ดนี้ มห าวิทยาลั ย ราชภั ฏล าปาง  ได้ ด า เนิ นการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ ว                          
จึงเสนอกิจกรรมและโครงการที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน
มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID - 19 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๑.๑   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๕ 

 

๓.๒  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ               

และการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญ เมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได้              
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง เป็นผู้น าเสนอ 

นายวรัชญ์  เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธ าน
คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง น าเสนอรายละเอียด               
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได้              
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕.. ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๓.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ               
และการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๖ /๒๕๖๔                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในกา รประชุม                   
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โร จน์ หิ รั ญ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป าง  ฝ่ า ย เล ข านุ ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป า ง                                           
ได้ ส รุปผลการปฏิ บั ติ ตามมติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปางในการประชุ ม  ครั้ งที่  ๖ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔ .๒  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๗ /๒๕๖๔                
เมือ่วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๖ 

 

โร จน์ หิ รั ญ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป าง  ฝ่ า ย เล ข านุ ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป า ง                                           
ได้ ส รุปผลการปฏิ บั ติ ตามมติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปางในการประชุ ม  ครั้ งที่  ๗ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ด ารงต าแหน่งมาครบ
ก าหนดตามวาระ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ท าให้ต าแหน่งกรรมการประจ าคณะจากคณบดี รองคณบดี  
ว่างลง ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการครบตามองค์ประกอบข้อ ๕(๑) และ (๒) 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
ประกอบด้วย  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดี  เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช คฤหานนท์  รองคณบดี เป็นกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ งามข า  รองคณบดี เป็นกรรมการ 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                      
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                      
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากมีอาจารย์ประจ า ได้รับการแต่งตั้ง               
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจากอาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล รายละเอียด             
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ จากอาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง                             
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล    



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๗ 

 

๕.๓  การพิ จารณ าให้ความเห็นชอบปรับปรุงข้ อ มูลหลักสูตร ของหลักสูตร                   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร ของหลักสูตร                   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  เนื่องจากการตรวจสอบพบว่า               
รายวิชาปฏิบัติเปียโน ๒ รหัส ๒๐๖๑๔๒๔ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องเอก และรายวิชาปฏิบัติเปียโน ๒                   
รหัส ๒๐๖๒๔๒๔ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องโท ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีรหัสไม่ตรงกัน ดังนั้นรายวิชาปฏิบัติเปียโน ๒ 
รหัส ๒๐๖๒๔๒๔ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติเครื่องโท ขอแก้ไขเป็น รายวิชาปฏิบัติเปียโน ๒ รหัส ๒๐๖๑๔๒๔                  
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงข้อความดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรแต่ประการใด อีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรตามโครงสร้างที่ก าหนดต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดน ตรี  ห ลั ก สู ต รป รับป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  จากราย วิช าปฏิ บั ติ เปี ย โน  ๒                       
รหัส ๒๐๖๒๔๒๔ ในกลุ่มวิชาปฏิบัติ เครื่องโท เป็นรายวิชาปฏิบัติ เปียโน ๒               
รหัส ๒๐๖๑๔๒๔                   

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                
(ค.บ. ๔ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาภาษาไทย เกินแผนรับนักศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                
(ค.บ. ๔ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาภาษาไทย เกินแผนรับนักศึกษา  เนื่องจากคุรุสภา
ก าหนดให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา รายงานข้อมูลผู้ เข้าศึกษาในระบบ KSP Bundit                   
คณะครุศาสตร์ ได้ตรวจสอบพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ปี) สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับนักศึกษาเกินจ านวน                
ตามแผนรับ ที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ ของหลักสูตร ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงขอความเห็นชอบการรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๔ ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาภาษาไทย เกินแผนรับ
นักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ค.บ. ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เกินแผนรับนกัศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จากเดิมจ านวน ๖๐ คนต่อปีการศึกษา เป็น ๖๒ คนต่อปีการศึกษา 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๘ 

 

 ๒. เห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย        
(ค.บ. ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เกินแผนรับนกัศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จากเดิมจ านวน ๖๐ คนต่อปีการศึกษา เป็น ๖๔ คนต่อปีการศึกษา 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา              
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา              
การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร               
สิริสุคันธา และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ธนกร สิ ริสุ คั นธา และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์นภาวรรณ                   
เนตรประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ น าเสนอรายละเอียด
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ – ๕.๕.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้ปรับปรัชญาและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน 
๒. ให้พิจารณาปรับลดจ านวนหน่วยกิต 
๓. ให้พิจารณาย้ายรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง ไปอยู่ในหมวดวิชาเลือก 
๔. ให้พิจารณาย้ายรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับ 
๕. รายวิชาสถิติส าหรับการวิจัยทางการจัดการ ควรอยู่ในหมวดวิชาบังคับ 
๖. ให้ทบทวนคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา เนื่ องจากมีรายวิชาภาวะผู้น า          

และจริยธรรมทางการจัดการ ซึ่งถ้านั กศึกษาไม่ได้เลือกเรียนรายวิชานี้  ความเป็นผู้น าของนักศึกษา                
ก็จะน้อยลง  

๗. รายวิชาภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการจัดการ ควรอยู่ ในหมวดวิชาบังคับ                
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๘. ให้ทบทวนความคาดหวังและผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ปีที่ ๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  มอบให้หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ด าเนินการ                
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๙ 

 

๕.๖ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้ งอาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตามเสนอ 

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร สืบเนื่องจาก               
การประชุมปิดตรวจของส านักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดล าปาง ได้สอบถามเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร                       
ที่ไม่อยู่ในงบการเงินรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ่าย ซึ่งเป็นบัญชี     
ที่ไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจ าได้ และบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวในการเบิก - จ่าย
เป็นเวลานาน จ านวน ๓ บัญชี ได้แก่ 

๑. บัญชี “สถาบันราชภัฏล าปาง (กองทุนบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด)” 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาล าปาง เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๐๘๕๘๘-๒ 

๒. บัญชี “สถาบันราชภัฏล าปาง (กองทุนการศึกษาบริษัท สุรามหาราษฎร จ ากัด)” 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาล าปาง เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๐๘๑๙๙-๕ 

๓. บัญชี “สถาบันราชภัฏล าปาง (กองทุนการศึกษา อ.วีรพล)” 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาล าปาง เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๐๘๒๘๗-๘ 

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ              
ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน ๓ บัญชี และน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์               
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง สาขาล าปาง เลขที่ บัญชี ๕๐๓-๐-๘๖๘๔๑-๐ ทั้งจ านวน ทั้งนี้หากทราบ                         
ถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชีหลังจากปิดบัญชี มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติให้ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ 
๑. บัญชี “สถาบันราชภัฏล าปาง (กองทุนบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จ ากัด)” 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาล าปาง เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๐๘๕๘๘-๒ 
๒. บัญชี “สถาบันราชภัฏล าปาง (กองทุนการศึกษาบริษัท สุรามหาราษฎร จ ากัด)” 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาล าปาง เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๐๘๑๙๙-๕ 
๓. บัญชี “สถาบันราชภัฏล าปาง (กองทุนการศึกษา อ.วีรพล)” 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาล าปาง เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๐๘๒๘๗-๘ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

 และฝากเป็นเงินรายได้โดยน าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง สาขาล าปาง เลขที่ บัญชี ๕๐๓-๐-๘๖๘๔๑-๐                  
ทั้งจ านวน  

๕.๘ การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง สืบ เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดล าปาง                        
ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีและพบปัญหาการจัดท าทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ในการนี้ได้ขออนุญาต               
ที่ประชุมให้นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ และนางสาวธัญชนก เรือนแก้ว นักวิชาการพัสดุ เป็นผู้น าเสนอ  

นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์ และนางสาวธัญชนก เรือนแก้ว นักวิชาการพัสดุ 
น าเสนอรายละเอียดการวางแผนและจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมการควบคุมภายในเพ่ือให้การดูแล รักษา
พัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้อง ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๘.๑  

ที่ ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น พิ จ า ร ณ า แ ล ะ มี ข้ อ เส น อ แ น ะ ให้ ห า รื อ ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ                      
เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินรวดเร็วขึ้น 
มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้  

๑. ให้เร่งด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว                    
๒. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว หลังสิ้นสุด

วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และในทุกไตรมาส ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ               
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕.๙ ขออนุมัติแต่งตั้ งอาจารย์พิ เศษประจ าสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์                 
และสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล เป็นอาจารย์พิเศษประจ า
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือปฏิบัติการสอนในรายวิชาปฏิบัติเครื่องกระทบ ๑ - ๖
สัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์ปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล เป็นอาจารย์พิเศษประจ าสาขาวิชา
ด น ต รี  ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าส ต ร์  เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ก า รส อ น                             
ในรายวิชาปฏิบัติ เครื่องกระทบ ๑ - ๖ สัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชา                
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๕.๑๐ ขอให้ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ประเด็นการต่อสัญญาจ้างพนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ประเด็นการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  สืบ เนื่ องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๑๒/๒๕๖๓               
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ มีความไม่ชัดเจน รวมทั้งในครั้งก่อนมิได้มีข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้า ง
พนักงานมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร นอกจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็ได้มีการปรับเปลี่ยน          
จากเดิม เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการจ้างงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจการทุ่มเทเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย จึงสมควรที่จะก าหนดสัญญาจ้าง ๖๐ ปี ตามข้อบังคับ             
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับการท างาน ประกอบกับมีอาจารย์จ านวนหนึ่งที่เป็น
สัญญาจ้าง ๑ ปี เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย ซึ่งหากเกิดความล่าช้า อาจจะเพ่ิมความเสี่ยงของ             
การบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งหากมีผู้ลาออกไป กรณีนี้จะยิ่งท าให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์ ไม่เพียง
เท่านั้นเงื่อนไขการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยในสัญญา ๑ ปี ล้วนมีที่มาที่แตกต่างกัน บางส่วนเป็นการจ้าง 
เพ่ือทดแทนการไปศึกษาต่อของอาจารย์ในหลักสูตร แต่อีกหลายรายเป็นอาจารย์ที่มาเพ่ือรับผิดชอบหลักสูตร
โดยทดแทนอัตราลาออก เกษียณ หรือกรณีอ่ืน ๆ ซึ่งควรเร่งพิจารณาด าเนินการอย่างเร่งด่วน ในการนี้จึงเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยทบทวน อภิปรายบนข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าเดิม และลงมติเกี่ยวกับสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ต่อสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี ว่าควรจะด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือมีแนวทางในการปฏิบัติ หรือ
ควรมีการด าเนินการเป็นไปในทิศทางใดเพ่ือแก้ไขปัญหาในทิศทางใด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑  

ที่ ป ระชุ ม ร่ วมกั น พิ จารณ าและ เห็ น ควร ให้ ด า เนิ น การต ามมติ ที่ ป ระชุ ม                       
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์                
และข้าราชการ เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการเสนอข้อมูลใหม่ ที่สามารถแก้ไขได้และไม่เห็นด้วยกับที่ประชุม          
ที่จะด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ และขอแย้ง              
มติที่ประชุมโดยไม่เห็นชอบมติในวันนี้ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นควรให้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓               
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  

 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๕.๑๑ ทบทวนการก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ 
รักธรรม 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โด ยต าแห น่ ง  ได้ เสน อ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณ า ท บ ท วนการก าห นดต าแห น่ งรองศ าสตราจารย์                      
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ รักธรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่  ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 
มติสภามหาวิทยาลัย    ๑.  เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) 

ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะอนุกรรมการย่อย Program Sub-Committee 
Secretariat หน้า ๒๖๘ - ๒๖๙ เป็นคณะบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ
คัดเลือกบทความก่อนน าไปรวมเล่มเผยแพร่ ในหนังสือประมวลบทความ             
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  CSCR 2014 International Symposium 
(Proceedings) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ                    
ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๓. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๑๒ การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพื่อก าหนดต าแหน่ง              
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เพ่ือก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม โดยสืบเนื่องจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 
ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๑๓.๕.๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ พิจารณาเหตุผลที่ผู้เสนอขอทบทวนอีก
ครั้งภายใน ๖๐ วัน และการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ               
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติไม่รับพิจารณาการเสนอขอทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ             
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม และจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(กพว.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑. เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๓. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ
สภามหาวิทยาลั ย  ได้ แจ้ งก าหนดการประชุ มสภ ามหาวิท ยาลั ย  ครั้ งที่  ๙ /๒๕๖ ๔  ซึ่ งก าหนด
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


