
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม 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. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายชนรรค์   พุทธมิลินประทีป 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. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๙. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (หยุดปฏิบัติหน้าที่) 
๒. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒ 

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๙.  อาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๐.  อาจารย์ณรงค์ คชภักด ี รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔.  อาจารย์เจษฎา ทองสุข อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๕.  อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณตนนท์ เถียรประภากุล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย         
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                          
ขอเชิญอธิการบดีพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม                
ถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ ๙๒.๓๙ 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A อยู่ในล าดับที่ ๑๒ ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รายละเอียด              
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่               
๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ - ๑๖  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓  
  โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๑๒/๒๕๖๓                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โ ร จน์ หิ รั ญ  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ล า ป า ง  ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร สภ าม หาวิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ ล า ป า ง                                           
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้ งที่  ๑๒/๒๕๖๓                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ได้แจ้งให้               
ที่ประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า                           
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้              
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. หน้า ๑ ค าแถลงการณ์ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อที่ ๑.๒ ๓) เงินโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ ๔) เงินโครงการ
ศูนย์การศึกษานานาชาติ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา
นานาชาติ ว่าตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม ่

๒. หน้า  ๑๐ ข้อที่  ๑๙ งบกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ให้แก้ ไขเป็น                      
“งบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๕ 

 

๓. ให้ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง พิจารณาการจัดการศึกษาแบบ Lifelong 
Learning  

๔. หน้า ๒๐๕ โครงการหนองหัวหงอกบันเทิง คณะครุศาสตร์ ให้พิจารณาปรับลด
ค่าอาหารเย็นส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การวิจัยในสัตว์ พ.ศ. …. 
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การวิจัยในสัตว์ 
พ.ศ. ….รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การวิจัยในสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตามเสนอ 

๕.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์             
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้น าเสนอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเสนอ 

๕.๔ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข           
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขค าว่า “นักศึกษาพิการ”                
เป็น “คนพิการ”  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๖ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ                   
และเงื่อนไข การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร               
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลง              
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ทองค า เป็น อาจารย์ กรรณิการ์ สายเทพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ        
การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็ นชอบการ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สู ตรของหลั กสู ตร                     
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                          
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ทองค า เป็น อาจารย์กรรณิการ์ สายเทพ                          

๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร               
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร               
ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเปลี่ยนแปลงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์                
จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิญา สุวรรณราช รายละเอียดตามเอกสารประกอบ     
การประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร 
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิญา สุวรรณราช 

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลง
จากรองศาสตราจารย์สมชัย โกศล เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ งามข า รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๗ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขา วิชาคณิตศาสตร์  (๔ ปี )  หลักสูตรปรับปรุ ง  พ.ศ .  ๒๕๖๒                
จากรองศาสตราจารย์สมชัย โกศล เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ งามข า 

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                     
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                     
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                
โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์ยอดยิ่ง รักสัตย์ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการ เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รั บผิดชอบหลักสู ตรของหลั กสู ตร                          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากอาจารย์ยอดยิ่ง รักสัตย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ดนัย 
ประเทืองบริบูรณ์ 

๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต            
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต            
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียด              
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร              
และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                           
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                           
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ            
การประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบใหป้ิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๘ 

 

๕.๑๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ                     
จากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์   สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์   พรมเสน เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ศรีสวการย์ เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ด ารงวัฒนกูล เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๘. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย ์ เป็นกรรมการ 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

๑๐.  รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์   อินต๊ะขัน เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

รองอธิการบดี 
๑๒. นางสาวต้องตา   จรูญศรีวัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๑๓. นางสาวศิริพร   ควรคิด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๙ 

 

๑๔. นางสาวกฤติมา   สมุทรจักร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

๕.๑๒ การพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๒.๑ 

ที่ประชุมร่ วมกัน พิจารณาและมีข้อ เสนอแนะ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ                
หาแหล่งลงทุนอ่ืน เพ่ือน าเสนออัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา ในการลงทุน   
ครั้งต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้น าเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง               
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ไปลงทุนโดยฝากประจ าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ านวน ๑๒ เดือน โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ              
ของท่ีประชุม 

๕.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชา
การ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รายงาน                  
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอ              
ตามล าดับ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา             
ด ารงวัฒนกูล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และอาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา รองคณบดี                              
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้น าเสนอ 

๒. โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ให้อาจารย์
ณรงค์ คชภักดี รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้น าเสนอ 

๓. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของคณะมนุษยศาสตร์                   
และสังคมศาสตร์ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            
เป็นผู้น าเสนอ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๐ 

 

๔. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้ พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ของคณะครุศาสตร์                    
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้น าเสนอ 

๕. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหา               
การขาดแคลนครูโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์                   
เป็นผู้น าเสนอ 

๖. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลต าบลในจั งหวัดล าปางและจั งหวัดล า พูน                   
ให้อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้น าเสนอ 

๗. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดี                
คณะครุศาสตร์ เป็นผู้น าเสนอ 

๘.  โครงการ พัฒนาความรู้  ทั กษะด้ านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  ๒๑                     
ให้อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้น าเสนอ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แบ่งกลุ่มโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยแยกงานประจ ากับงานนโยบาย    

ให้ชัดเจน 
๒. การจัดสรรงบประมาณให้เน้นเรื่องคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
๓. มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบกลไก บุคลากร หน่วยงาน และทรัพยากร                  

เพ่ือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
๔. ท าให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
๕. ให้ติดตามผลการด าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ 
๖. ให้เชิญชาวบ้าน ชุมชน เข้าร่วมการน าเสนอโครงการต่อสภามหาวิทยาลัย              

เพ่ือรับฟังและแสดงความคิดเห็นการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัย 
๗ .  ให้ จั ด โ คร งก าร มีตั ว ชี้ วั ดที่ มี ผ ลกระทบต่ อชุ มชนท้ อ งถิ่ น ที่ ชั ด เ จน                       

สามารถประเมินผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

๕.๑๔ การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร เป็นรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๑ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร เป็นรองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๕.๑๕ การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร เป็นกรรมการและ
เลขานุการสภาวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร เป็นกรรมการ    
 และเลขานุการสภาวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๕.๑๖ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมการพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่ง                
ทางวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์    
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ 
ภาณุภัทรธนวัฒน์ และให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันออก
ค าสั่งแต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                   
ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ              
ทางวิชาการและแบบค าขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                    
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดในวันเสาร์                 
ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๒ 

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 


