
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

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

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (หยุดปฏิบัติหน้าที่) 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง    ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์วิลาศ พุ่มพิมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒ 

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕. อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๖.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๗.  ผู้ข่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ 
๘. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา               
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น 

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
โดยต าแหน่ง ได้สรุปผลการประชุมเพ่ือรับฟังนโยบายและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของชุมชนและท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ล ารางทุ่งสะโล่ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ      

๑.๒ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” UGP รุ่น ๒๘ 

  นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันคลัง
สมองของชาติ มีหนังสือประชาสัมพันธ์เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าร่วมหลักสูตร                     



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๓ 

 

“ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” UGP รุ่น ๒๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ และ ๑๖ – ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร มีอัตราค่าลงทะเบียน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อท่านไม่รวม            
ค่าท่ีพัก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ      

๑.๓ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๔ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตรีตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร           
๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓     

นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศ
คุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตรีตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๖๓ โดยประกาศในราชกิจกานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข ๑.๔.๑    

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปริ ตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ                         
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๗ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ - ๑๓  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓  
  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี-  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ                        
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐                 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย           
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)             
เพ่ือหารือกรณีที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ คัดค้าน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓                 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล                  
ขยายการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ออกไปเป็นระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจารย์สามารถยื่น         
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ตามเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ตั้งบุคคลให้ต ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ คู่ขนานไปกับ
หลักเกณฑ์ใหม่ที่ประกาศใช้  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๓ สรุปผลการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย              
โดยต าแหน่ง ได้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ สรุปผลการรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

๔.๔ แจ้งหนังสือ เรื่อง ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัย             
และข้าราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย                
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๒/๑๔๕๒๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขอให้ พิจารณาแก้ไขปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา                   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พร้อมทั้งอัตราก าลัง
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
(เพิ่มเติม)          

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง             
ทางวิชาการ (เพ่ิมเติม) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
พิจาณาต าแหน่งทางวิชาการ (เพ่ิมเติม) คือ ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ เทอดทูล เป็นกรรมการ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งศาสตราจารย์ประดิษฐ์ เทอดทูล เป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ (เพิ่มเติม)                  

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร  เป็นประธานกรรมการ 

คณบดี  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว   เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

๓. อาจารย์เกศนีย์   อ่ินอ้าย   เป็นกรรมการ 
รองคณบดี 

๔. อาจารย์ณัฏฐ์   รัตนศิริณิชกุล  เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟิสิกส์  ฌอณ บัวกนก  เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า  

๗. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน ์  เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ    เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายประจักษ์   สีหราช    เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร ์   เป็นเลขานุการ 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์  เป็นประธานกรรมการ 

คณบดี  
๒. อาจารย์เยาวเรศ  ชูศิริ   เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ   เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๔. รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า  

๕. อาจารย์ศิวัช   ตั้งประเสริฐ  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนฉวี สมบัติศิริ  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชอุ่มผล   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางวรางคณา   ไชยเรือน  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวมลิสา   เนตรสว่าง  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์   เป็นเลขานุการ 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์  เป็นประธานกรรมการ 

คณบดี 
๒. อาจารย์นุสรา   แสงอร่าม   เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๓. อาจารย์ณัฐวุฒิ   ปัญญา   เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร สิริสุคันธา  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต   เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๗. รองศาสตราจารย์กรไชย พรลภัสรชกร  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายวิวัฒน์   จันทร์โอภาส  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายยศวรรธ    สัชฌะไชย  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นเลขานุการ 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๘ 

 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา   เป็นประธานกรรมการ 

คณบดี  
๒. อาจารยณ์ิชา นภาพร  จงกะสิกิจ  เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่ม่ัน   เป็นกรรมการ 

รองคณบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๕. อาจารย์เมธาวัตน์  กาวิลเครือ  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๖. อาจารย์นิวัติ   กิจไพศาลสกุล  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายกิติศักดิ์   สินวนาทรัพย์  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายณัฐดนัย   หอมคง   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเลขานุการ 

๕ .๖  การพิ จารณาให้ความเห็ นชอบการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๙ 

 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล  เป็นประธานกรรมการ 
คณบดี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร มีส าลี   เป็นกรรมการ 
รองคณบดี 

๓. อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  เป็นกรรมการ 
รองคณบดี 

๔. อาจารยศ์รัญญา  วัฒนานนท์  เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา  เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า 

๖. อาจารย์รัตนภัทร  มะโนชัย   เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า 

๗. รองศาสตราจารย์พรชัย  เหลืองอาภาพงศ์   เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๘. นายบริบูรณ์   บุญยู่ฮง   เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๙. นายมานพ   พีรพัฒนาพงศ์  เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเลขานุการ 

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
๑. อาจารย์ดวงใจ   พุทธวงศ์  เป็นประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
๒. รองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง  เป็นกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
๓. อาจารย์ณรงค์   คชภักดี   เป็นกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
๔. รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน   เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

๕. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา   เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล  เป็นกรรมการ 
คณาจารย์ประจ า 

๗. รองศาสตราจารย์อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นางสาวอ าพัน   ใจอินตา   เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นางสาววรุณกาญจน์  สุริยะ   เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการ 

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง  เป็นประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน  เป็นกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน   เป็นกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
๔. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๗. รองศาสตราจารย์รัฐสิทธิ์  สุขะหุต   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๑ 

 

๘. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ ์  เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๙. นายยศวรรธ   สัชฌะไชย  เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   เป็นเลขานุการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะ                     
และวัฒนธรรม 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะ                     
และวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
๑. อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา   เป็นประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการ 
๒. อาจารย์ปราการ  ใจดี    เป็นกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
๓. อาจารย์ประสงค์  หน่อแก้ว  เป็นกรรมการ 

รองผู้อ านวยการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี   เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์ประจ า 
๗. นายบพิตร   วิทยาวิโรจน์  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายณัชพล   จีนขจร   เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายอนุกูล   ศิริพันธุ ์  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเลขานุการ 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๒ 

 

๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร                
ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร             
ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร    
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. ๒๕๕๘ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จรีรัตน์ สุวรรณ์ เป็น อาจารย์สุจิตรา ปันดี 

๕.๑๑ การพิจารณาให้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร                   
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย เป็น อาจารย์นิวัติ กิจไพศาลสกุล 

๕.๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา              
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา               
มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ การขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ
คุณภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๕.๑๓ การพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๓ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรเพ่ิมวิชาทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

เพ่ิมเติม และเปิดสอนวิชาการตลาดและการบัญชีธุรกิจในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๒. ให้หลักสูตรที่เป็นวิชาชีพ เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๓. พิจารณาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน 
๔. พิจารณาเปิดสาขาวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
๕. พิจารณาเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยอาจเริ่มจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕. เพ่ิมหลักสูตรที่มกีารเทียบโอนให้มากขึ้น 
๖. เปิดหลักสูตรและระยะสั้นและเปิดสอนในระบบ Credit Bank สะสมหน่วยกิต 
๗. เปิดสอนหลักสูตรหรืออบรมระยะสั้นให้กับโรงเรียนมัธยม เช่น หลักสูตรเตรียม

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 
๘. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ตลอดทั้งปี 
๙. การรับนักศึกษารอบโควตา ให้เน้นกระบวนการรับคนในท้องถิ่นที่เป็นคนเก่ง           

คนดีเข้ามาศึกษาต่อ 
๑๐. การเปิดหลักสูตรใหม่ควรพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้น  
๑๑. พิจารณาพัฒนาหลักสูตรที่ข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ เช่น หลักสูตร Smart city             

ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง 
๑๒. อาจให้โรงเรียนสาธิตเปิดชั้นเรียนในระดับนักเรียนมัธยม สายวิทย์-คอม                    

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย  
๑๓. พิจารณาจัดงานลักษณะ LPRU Education Fair เพ่ือแสดงศักยภาพความเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาในล าปาง โดยให้คณะต่างๆ จัดร่วมกันกับงานที่จะจัดอยู่แล้ว เช่น งานวิชาการ กิจกรรม
ต่างๆ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ  

๕.๑๔ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ รักธรรม ด ารงต าแหน่ง  
  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๒. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Truong Thi Hang                          

 ต ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษา ไทย ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่            
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๔ 

 

๓. ไม่อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี ด ารงต าแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

๔.  อนุ มัติ ก าหนดต าแหน่ งให้ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ กนิษ ฐ์กานต์  ปันแก้ว               
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

๕. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๖. ไ ม่อนุ มัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ อภิรดี  จีนคร้าม  ด ารงต าแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๗. ไม่อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา              
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๘. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์             
รักธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  Truong Thi Hang ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และอาจารย์ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง และให้แจ้ง ก.พ.อ. 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบค าขอฯ 

๕.๑๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย โดยสืบเนื่องจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้การได้มาซึ่งประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอเสนอชื่อนายประเสริฐ                 
รัตนไพศาลศรี เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ แต่งตั้งนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ  
สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

      (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร)   (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นิติกร  

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


