
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๐.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๑๑. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ผูมาประชุม  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๘. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๐. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๑. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
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ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗.  นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายยวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๗.  อาจารยสมศักดิ์  กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๘. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนา บุญญประภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑๑. อาจารยสุคนธทิพย สุภาจันทร ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

   และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑๒.  อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

   และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑๓.  อาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                 

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลิลิต รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๑๕. อาจารยภาคภูมิ พิชวงค อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

๑๖. อาจารยกิตติวัฒน กิติบุตร อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 
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๑๗. ผูชวยศาสตราจารยจักรชัย กาวีวงศ อาจารยประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยจําเนียร มีสําลี อาจารยประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปยะรัตน ทองธานี อาจารยประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๒๐.  นางสาวณัฐนพิน  ขันนาแล หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลย ี

   สารสนเทศ 

๒๑.  นางสาวฉันทาพัฒน สมปาน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

๒๒. นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหนางานคลัง 

๒๓. นางสาวศิวพร ใจหงอก นักวิชาการเงินและบัญชี 

๒๔. นางสาวอรพรรณ เสริมกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๖. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

๗. นายวรากร เนือยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

๘. รองศาสตราจารยวรรณวดี  มาลําพอง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                  

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ  เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม                         

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

๑ .๑  ป ระกาศกระทรวงการ อุดมศึ กษ า วิทยาศ าสตร  วิ จั ยและน วัตกรรม                          

เรื่อง การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไดแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา เปน ๕ กลุม ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง กําหนดใหสังกัดกลุมท่ี ๓ กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๓ 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๓ 

เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นสาธารณชนและภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ณ จังหวัดพิษณุโลก ตอ "รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” เพ่ือรวมปรับปรุงรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี ๑๓ ใหมีความสมบูรณ สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และสามารถ

ตอบสนองความตองการของแตละภาคสวนไดอยางแทจริง ในการนี้มหาวิทยาลัยควรเตรียมการจัดทําแผน             

กลยุทธและแผนการของบประมาณประจําป ๒๕๖๖ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี ๑๓  

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๓ เศรษฐกิจดิจิทัล : นโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงเศรษฐกิจดิจิทัล : นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ใหม ของนางปยนุช วุฒิสอน ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม              

ซ่ึงไดกล าวถึงอนาคตของประเทศไทยท่ีจะตองเข าสูประเทศท่ี ใช ระบบดิจิ ทัลในการบริหารงาน                           

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยควรศึกษาแนวคิดการพัฒนาในดานตาง ๆ มาปรับใชใหสอดคลองกัน เชน การใหขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ แบบฟอรมตาง ๆ เปนตน ท่ีจะใชประโยชน              

ในอนาคตสําหรับพัฒนาระบบการศึกษา  

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔  

ตามท่ี ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๓ /๒๕๖๔                     

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์                  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๗ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๖ - ๒๒  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                    

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               

นิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสืบเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติใหหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร ดําเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย             

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง บัดนี้หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ไดดําเนินการปรับแก               

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมเรียบรอยแลว ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยภาคภูมิ พิชวงค       

อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร เปนผูนําเสนอ 

อาจารยภาคภูมิ พิชวงค อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร นําเสนอรายละเอียด

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๓.๑.๑ - ๓.๑.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๓.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                    

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสืบเนื่องจาก            

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔              

ท่ีประชุมมีมติใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม              

และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ บัดนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ไดดําเนินการ 

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมเรียบรอยแลว ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยวิไลลักษณ 

พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร       

เปนผูนําเสนอ 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร นําเสนอผลการดําเนินงานตามขอเสนอของท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใหท่ีประชุม

ทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๓.๒.๑  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔                

เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม                   

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 

โร จน หิ รั ญ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ลํ าป าง  ฝ า ย เล ข านุ ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ลํ าป า ง                                           

ไดสรุปผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปางในการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๑๓/๒๕๖๔                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลําปาง ตามหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว๔๗๙ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓                

เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอ

รายงานการเงินเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิธีการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของสวนราชการ เพ่ือแสดง

รายการท่ีครอบคลุมทรัพยากรท้ังหมดของหนวยงาน โดยใหหนวยงานของภาครัฐนําสงรายงานการเงินภายใน

เกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔ .๓  การจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                            

ในหมวดงบลงทุน (คาครุภัณฑ/ส่ิงกอสราง) 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการจัดทําคําของบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดงบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง) กอนนําสงให               

สํานักงบประมาณ เพ่ือพิจารณารายการท่ีจะไดรับการจัดสรร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓.๑ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดเตรียมคําชี้แจงความจําเปนของแตละ

รายการ และใหเรียงลําดับความสําคัญความตองการใช เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหมวดงบลงทุน (คาครุภัณฑ/สิ่งกอสราง)   

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ แผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธาน ได เสนอให ท่ี ป ระชุ ม พิ จารณ าให ความ เห็ นชอบแผนการประชุ ม                          

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ตามเสนอ 

๕ .๒  ก า ร พิ จ า ร ณ า ให ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต                            

สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โด ย ตํ าแห น ง  ได เส นอ ให ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณ าให ค วาม เห็ น ชอบ ห ลั กสู ต รวิ ท ย าศาสตรบั ณ ฑิ ต                            

สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารย

จักรชัยวัฒน กาวีวงศ อาจารยประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร เปนผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยจักรชัยวัฒน กาวีวงศ อาจารยประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร

นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕              

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ควรจัดอยูในหมวดวิชาบังคับ เพ่ือใหสอดคลอง

กับปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

๒ . ให พิจารณาเปลี่ยนชื่อวิชา จาก “ปฐพีวิทยา” เปน “ปฐพีวิทยาเบื้ องตน”                   

เพ่ือใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๓. ใหทบทวนรายวิชา โดยเนนเนื้อหาวิชาท่ีจําเปนในเบื้องตนท้ังพืชและสัตว และควรจัด

แผนการเรียนรายวิชาเบื้องตนใหเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะและลําดับการเรียนรู เชน วิชาสรีรวิทยา                

ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีจะตองมีความรูพ้ืนฐานดานเคมี และดานชีววิทยามากอน เปนตน 

๔. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา ควรปรับถอยคําใหกระชับ 

๕. ควรทําความรวมมือกับสถานประกอบการ ในการฝกประสบการณ วิชาชีพ              

สหกิจศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนไปตามวิสัยทัศนหรือเปาหมายของการพัฒนาหลักสูตร  

มติสภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย      

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา              

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๑ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมหาวิทยาลัยสงเสริมในการตีพิมพ

เผยแพรวิทยานิพนธของบัณฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษา ในวารสารไมนอยกวาระดับ TCI กลุมท่ี ๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและอนุมัติการใหปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา               

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๑ คน และใหดําเนินการ              

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนง          

ท่ีวาง) ดวยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรจากผูทรงคุณวุฒิไดขอลาออก จึงทําใหตําแหนงกรรมการ

ประจําคณะจากผูทรงคุณวุฒิวางลง ในการนี้จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งรองศาสตราจารย

วัชรภรณ ชอลําเจียก เปนคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียด                   

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งรองศาสตราจารยวัชรภรณ ชอลําเจียก เปนคณะกรรมการประจํา

คณะวิทยาศาสตร (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

๕.๕ การปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

ราชภัฏลําปาง ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ เปนผูนําเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ

รายละเอียดการปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง องคประกอบท่ี ๖ 

ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืน ท่ี  เพ่ือให เปนไปตามคู มือการประเมินการกําหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑       

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเกณฑรอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ี

หรือภูมิภาคของบัณฑิตใหเปดกวางมากข้ึน            

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการปรับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง องคประกอบท่ี ๖ ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี                    

และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๖ การพิจารณาการดําเนินงานในตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบ                

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินงานในตัวบงชี้ท่ี ๕.๔ รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบ                

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ 

อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ

รายละเอียดการดําเนินงานในตัวบงชี้ท่ี ๕.๔ รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

อาเซียน เนื่องจากการดําเนินงานประกันคุณภาพาการศึกษาภายในระดับคณะ ในปการศึกษาท่ีผานมา                

ผลประเมินของทุกคณะไมมีการดําเนินงานในตัวบงชี้นี้ คณะจึงเห็นควรวาขอใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณา             

ตัดตัวบงชี้นี้ออกจากเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหตัดตัวบงช้ีท่ี ๕.๔ รอยละของหลักสูตรท่ีใชระบบการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยอาเซียน ออกจากเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               

ระดับคณะ 

๕.๗ การพิจารณา (ราง) กรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) กรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ       

สภามหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                

สภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายละเอียด (ราง) กรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘    

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. มอบใหมหาวิทยาลัยทบทวนหลักสูตรท่ีมีอยู วาสาขาวิชาใดบางท่ีควรยุบรวม             

โดยใหลดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจาก ๕ คน เหลือ ๓ คน เพ่ือประหยัดทรัพยากรบุคคล                       

และใหทบทวนจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของแตละคณะ ใหเหมาะสมตามภาระงาน และใหสอดคลองกับ

จํานวนนกัศึกษา และงบประมาณท่ีมีอยู 

๒. การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรสอดคลองกับความตองการของรัฐบาล 

โดยเนนดานนวัตกรรมและการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ 

๒. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม โดยมอบให                     

รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณ วุฒิ                       

เปนประธานกรรมการ การทบทวนอัตรากําลังสายวิชาการ และมอบให                   

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                 

เปนประธานกรรมการ การทบทวนอัตรากําลังสายสนับสนุน 

๕.๘ รายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการดําเนินงานกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๕.๙ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ส้ินไตรมาส ๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                

ณ สิ้นไตรมาส ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นวายุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาทองถ่ิน ตัวชี้วัดท่ี ๘ 

สัดสวนจํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมสามารถแกไขปญหาชุมชนสังคมในพ้ืนท่ีตอผลงานวิชาการท่ีได



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

ดําเนินการท้ังหมด ยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้นควรนําโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T)               

มาเชื่อมโยง เพ่ือสรางผลงานทางวิชาการดังกลาว 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ส้ินไตรมาส ๔                   

และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๐ การพิจารณากรอบและเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากรอบและเกณฑการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖                 

ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอ  

รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ               

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย นําเสนอรายละเอียดกรอบและเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 

ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เห็นควรใหเพ่ิมเติมกรอบและเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑ .๑ นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อยู ในกลุม ท่ี  ๓                  

กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

๑.๒ การบริหารมหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จ ๖ ตัวบงชี้ ๑) ความเปนผูนําท่ีดี 

๒) การบริหารจัดการคนเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ๓) วัฒนธรรมองคกรและระเบียบวินัย ๔) เนนแผน          

กลยุทธ ๕) กลไกการตอบรับ ๖) ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 

ตอไป ควรรายงานในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจกิายน  

๓ . ให เพ่ิมการประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีผูบริหารนํ าเสนอวิสัยทัศน                  

ตอสภามหาวิทยาลัย โดยคิดเปนรอยละในการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

๔. ภายหลังจากท่ีคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ไดนําเสนอวิสัยทัศนและไดรับ

การสรรหาใหดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน กอนท่ีจะเขาดํารงตําแหนง เห็นควรใหคณบดี 

ผู อํ านวยการสํานัก/สถาบัน  นํ าเสนอกรอบ และแผนการปฏิบั ติ งาน เสนอตอสภามหาวิทยาลัย                      

เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยใหคําแนะนํา หรือขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๕. ควรมีนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน  โดยแบงสัดสวนให

ผูบริหารระดับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน นําไปดําเนินการ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบกรอบและเกณฑการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน                           

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖               

และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๑ การพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ             

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมการพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือปฏิบัติงานตามความจําเปนตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบแตงตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

๑. อาจารยสุคนธทิพย    สุภาจันทร เปนประธานอนุกรรมการ 

๒. อาจารยประภาพร  แสงบุญเรือง เปนอนุกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา   รุงแสง  เปนอนุกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย เปนอนุกรรมการ 

๕. อาจารยพิมาย  วงศทา  เปนอนุกรรมการ 

๖. อาจารยพงศวัชร  ฟองกนัทา เปนอนุกรรมการ 

๗. นางสาวสิริลักษณ  คนฉลาด เปนอนุกรรมการ 

๘. นางสาวเปรมกมล  สานํา  เปนอนุกรรมการ 

๙. นางสาวธิดารัตน  ไชยยาสืบ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

๕.๑๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย การกําหนดระดับตําแหนง                   

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ              

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕.. เพ่ือใหมีความเหมาะสม

และสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ              

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๒.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย การกําหนดระดับตําแหนง                   

และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๓ การพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ไปลงทุนโดยการฝากประจําธนาคารอิสลาม เปนระยะเวลา 

๑๓ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบใหนําเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ไปลงทุนโดยการฝากประจํา

ธนาคารอิสลาม เปนระยะเวลา ๑๓ เดือน 

๕.๑๔ ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงใหอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน ๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

ในการนี้ ท่ีประชุมไดขอใหผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง กรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ออกจากหองประชุม (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑. อนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 

  ๒. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง 

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 

อนุสาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา 

๓. มอบอธิการบดีดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้ งรองศาสตราจารยณัฏฐดนัย 

ประเทืองบริบูรณ และใหแจง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออก

คําส่ังแตงตั้งพรอมกับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทําหนาท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

แบบคําขอฯ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)   

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐                   

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ   

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม   

 

 

 

 (นายปรีชา ไชยโย) (รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)  

 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝายบริหาร 

     ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

  ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม  


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น)

