
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้มาประชุม  
๑. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๘. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๙. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๐. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
   มหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๕. อาจารย์เกศนีย์ อ่ินอ้าย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจัย และประเมินผลการศึกษา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
๙.  อาจารย์แดน กุลรูป อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
๑๐. นางสาวมุกดา สีตลานุชิต ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๑. นางสาวเจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
๘.  อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
๙.  นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหน้างานคลัง 
๑๐. นางสาวอรพรรณ เสริมกลิ่น เจ้าหน้าที่งานบัญชีและรายงานการเงิน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓  

ตามที่ ได้มี การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ครั้ งที่  ๑๕/๒๕๖๓                  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร 
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจ านวน ๑๕ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ – ๒๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๑๕/๒๕๖๓                
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม 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 ชภั ฏ ล า ป า ง                                           
ได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุม ครั้ งที่  ๑๕/๒๕๖๓                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ รายงานการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องด้วย
กรมบัญชีกลางได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิธีการจัดท างบ
การเงินในภาพรวมของส่วนราชการ เพ่ือแสดงรายการที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดของหน่วยงาน                
โดยให้หน่วยงาน ของภาครัฐน าส่งรายงานการเงินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในการนี้ได้              



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๔ 

 

ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหน้างานคลัง และนางสาวอรพรรณ เสริมกลิ่น เจ้าหน้าที่            
งานบัญชีและรายงานการเงิน เป็นผู้น าเสนอ  

นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหน้างานคลัง และนางสาวอรพรรณ เสริมกลิ่น เจ้าหน้าที่    
งานบัญชีและรายงานการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานการเงิน ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขในหัวข้อหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หมายเหตุ ๘ เงินลุงทุนระยะสั้นการเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก “พ.ศ. ๒๕๖๒” เป็น “พ.ศ. ๒๕๖๓”  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบและให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โดยสืบเนื่องจากส านักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๑๑ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น               
เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                
จึง เสนอให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ ง เป็นอุปนายก                   
สภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา               
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็นอุปนายก                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๕.๒ การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ              
(แทนต าแหน่งที่ ว่ าง)  โดยสืบเนื่องจากส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้ งกรรมการ                           
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จึงท าให้การด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการว่างลง ดังนั้น เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย             



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑ คน                
เพ่ือด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียด           
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา            
เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง)    

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา เป็นประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามความข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นองค์ประกอบ             
ตาม (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๑ คน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง โดยเห็นชอบเลือกนายวรัชญ์ 
เพชรร่วง เป็นกรรมการ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี 

๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
๓. นายวรัชญ์   เพชรร่วง เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายนิทัศน์   เยาวสกุลมาศ เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ เป็นกรรมการ 

คณบดี 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล เป็นกรรมการ 

คณบดี 
๙. อาจารย์ดวงใจ  พุทธวงศ์ เป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
๑๐. นายปรีชา   ไชยโย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
๑๑. หัวหน้างานคลังหรือผู้แทน   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายส ี  เป็นกรรมการ 
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖. นายอธิภูมิ   ก าธรวรรินทร์ เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านกิจการนักศึกษา 
๗. นางปัทมา   กฤษณรักษ์ เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านกิจการนักศึกษา 
๘. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา  เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
๙. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายวรัชญ์   เพชรร่วง เป็นรองประธานกรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เป็นกรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  ค าใจหนัก เป็นกรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร เป็นกรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี  เป็นกรรมการ 

๗. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็นกรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นกรรมการ 

๙. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 

๑๐. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๑๑. หัวหน้างานนิติการ    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นายภูมินันท์   รุ่งแสง  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. นายนพดล   คงใจดี  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๖ การแต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่ง            
ที่ว่าง) โดยสืบเนื่องจากด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ลงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดวาระ 
ท าให้กรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยว่างลง เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน เพ่ือเป็นกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง)    



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ด าเนินการเลือกกันเอง เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการดังกล่าว โดยเห็นชอบเลือกศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ และศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ 
เป็นกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

 ประกอบด้วย  
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส   สุวรรณ  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์สุเทพ    สวนใต้  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย 

๕.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ก.บ.ค.)  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (ก.บ.ค.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามความข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏล าปาง ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว                    
ยกเว้นองค์ประกอบตาม (๒) กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน รายละเอียด                
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ด าเนินการเลือกกันเอง เพ่ือให้ได้มา           
ซึ่งกรรมการดังกล่าว โดยเห็นชอบเลือกรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง และศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้               
เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ก.บ.ค.) 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(ก.บ.ค.) ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์สุรชัย   ขวัญเมือง เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์สุเทพ    สวนใต้  เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  ค าใจหนัก เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูล เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง เป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙. นางสาวณัฐนพิน   ขันนาแล เป็นกรรมการ 

ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
๑๐. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. ผู้อ านวยการกองกลาง    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔. หัวหน้างานนิติการ    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ หัวหน้า                
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบกรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ               
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เ รี ยกชื่ ออย่ าง อ่ืนที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.  ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ ว                     
ส าหรับองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอให้กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจ านวนหนึ่งคนเพ่ือเป็นกรรมการดังกล่าว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช                
เป็นกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ             
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) ประกอบด้วย 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 
อธิการบดี 

๒. นายเฉลิมพล   ประทีปะวณิช เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา  เป็นกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

๔. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นกรรมการ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร  ค าใจหนัก เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๖. นางสาววิภาวรรณ  ภูครองทอง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทะลือ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี                
คณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบกรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔)          
และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เรียบร้อยแล้ว ส าหรับองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
เลือกกันเอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งองค์ประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอให้กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจ านวนหนึ่งคนเพ่ือเป็นกรรมการดังกล่าว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช                
เป็นกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี                     
คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 

อธิการบดี 
๒. นายเฉลิมพล   ประทีปะวณิช เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ พันอินทร์ เป็นกรรมการ 

บุคลากรของคณะที่ไม่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
๕. อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๖. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทะลือ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุม                             
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา                 
คณะครุศาสตร์ เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ น าเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ 
๑. ให้เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒. การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนที่เกิดข้ึน                            
๓. สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สนใจมาเรียนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
๔. ให้ทบทวนปรับชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยให้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของท่ีประชุม 

๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่              
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้น าเสนอ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี                 
คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔               
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ - ๕.๑๑.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ 

๕.๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาตามข้อบังคับ           
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร              
และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหลักสูตร           
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ได้ขออนุญาต    
ที่ประชุมใหผู้้ช่วยศาสตราจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ อาจารย์ ประจ าสาขาวิ ชาหลั กสู ตรและการสอน                   
เป็นผู้น าเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสูตร             
และการสอน น าเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๙ รายวิชา ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร              
และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๙ รายวิชา ดังนี้ 

 ๑. ๑๐๑๕๑๐๓ ทฤษฎีพื้นฐานการศึกษา ๒(๒-๐-๖) 
 ๒. ๑๐๒๕๒๐๓ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๙) 
 ๓. ๑๐๒๕๕๐๑ การจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๙) 
 ๔. ๑๐๓๕๓๐๓ ศาสตร์การพัฒนาการสอน ๓(๓-๐-๙)  
 ๕. ๑๐๔๕๔๐๓ วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ๓(๒-๒-๗) 
 ๖. ๑๐๐๕๘๑๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ๑(๙๐) 
 ๗. ๑๐๐๖๘๐๓ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๓(๒๗๐) 
 ๘. ๑๐๐๖๘๐๔ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๓(๒๗๐) 
 ๙. ๑๐๓๕๗๐๓ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ ๓(๓-๐-๙)  
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๕.๑๓ ขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวมุกดา 
สีตลานุชิต ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และนางสาวเจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษา              
ช านาญการ เป็นผู้น าเสนอ 

นางสาวมุกดา สีตลานุชิต ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และนางสาว
เจนจิรา แก้วมณี นักวิชาการศึกษาช านาญการ น าเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์            
และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ           
การประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ - ๕.๑๓.๒ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการใช้ชื่อการจัดตั้งให้เหมาะสม 
๒. ให้ปรับแก้เหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง

กับข้อบังคับสภาการพยาบาล และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓. การจัดหาอาจารย์ผู้สอน ให้เน้นรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก                

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการลาศึกษาต่อ 
๔. ให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เพิ่มมากขึ้น  
๕ .  ใ ห้ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร  กั บ ส ถ า น พย า บ า ล                          

คณะพยาบาลศาสตร์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพ่ิมมากข้ึน 
๖. หน้า ๒๕ ตารางที่  ๔ แผนการจัดหาอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์                

ให้ตรวจสอบและแก้ไขจ านวนในตารางใหถู้กต้อง 
๗. ให้ศึกษาดูงานของวิทยาลัยพยาบาลหรือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น การบริหาร

จัดการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการให้สอดคล้องกัน เป็นต้น 
๘. ให้เตรียมร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์สภาการพยาบาล 
๙. ให้มีความรอบคอบในการใช้งบประมาณการด าเนิน โครงการให้เหมาะสม              

และค านึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนที่เกิดขึ้น รวมถึงวางแผนการใช้งบประมาณให้ครอบคลุมและไม่ก่อให้เกิด
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้มีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

 ๒. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                
จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๕.๑๔ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ   
และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ได้ขออนุญาต          
ที่ประชุมให้รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนแพชร ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน              
ของมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นผู้น าเสนอ 

รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนแพชร ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                   
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และรองศาสตราจารย์            
ช่วงโชติ พันธุเวช กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานผล                
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓             
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะ                  
จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน                
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ มีด าเนินการ                 
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๕ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่ง           
ให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๕ ท่าน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๕.๑  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                 
สภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตออกจากห้องประชุม 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์เอ้ือมพร ฟูเต็มวงค์ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา  
อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  ๒. อนุมัติก าหนดต าแหน่งใหอ้าจารยบ์ัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ๓. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หม่ันการ 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ๔. ไม่อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
 ๕. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวบาล 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๖. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์เอ้ือมพร ฟูเต็มวงศ์ 
อาจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หม่ันการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง และให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบ 
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบค าขอฯ 

๕.๑๖ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ 
รักธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เนื่องด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณากรณีการก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผู้ช่ วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ รักธรรม แล้วเห็นว่า งานวิจัยเรื่อง The 
Friendship Networks of International Student ซึ่งได้น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ แต่ไม่ปรากฏเอกสาร
หลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้มีบรรณาธิการ โดยกรรมการบรรณาธิการหรือคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน               
ก่อนน าไปเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

ก าหนด จึงมีมติให้ส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ไ พบู ล ย์  วิ วั ฒ น์ ว ง ศ์ ว น า   อุ ป น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย                            
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าทางคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้แจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ รักธรรม ขอหนังสือรับรองจากทางวารสาร          
เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและรับทราบตามหลักฐานที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติกานต์ รักธรรม              
ได้แนบมาและมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ                       
แจ้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป 

๕.๑๗ การรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการและการให้ความเห็นชอบ
เพื่อให้ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่ก าหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับทราบการแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการและการให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น
ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ขอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  เป็นต าแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ภักดี ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหนทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม              
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งท าหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีงานวิจัย
เรื่อง พิธีกรรมฟ้อนผีในสังคมวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระบุว่าได้น าไปเผยแพรในวารสารวิจัยราชภัฏ            
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น ปรากฏว่า 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสาร ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้าย             
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด รวมทั้งไม่ปรากฏว่า บทความวิจัยเรื่องดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารส าหรับ             
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายที่ ก.พ.อ. ก าหนดด้วยเช่นกัน จึงมีมติให้ส่งเรื่องคืน              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพ่ือไปพิจารณาทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด หากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
พิจารณาเห็นว่า บทความวิจัยดังกล่าวได้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม     



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

ทางวิชาการได้มี การบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก็อาจพิจารณาได้ว่างานวิจัยได้รับการเผยแพร่เป็นหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๗.๑ 

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ไ พ บู ล ย์  วิ วั ฒ น์ ว ง ศ์ ว น า  อุ ป น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย                               
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าทางคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้แจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี ขอหนังสือรับรองจากทางวารสาร               
เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและรับทราบตามหลักฐานที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี  
ได้แนบมาและมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ                       
แจ้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                    
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดในวันอาทิตย์                
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

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

 
 (ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)  
 หัวหน้างานนิติการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


