
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

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

ผู้มาประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๔. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๕. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๖. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๘. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.  รองศาสตราจารย์พิมพผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๗. อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๘.  อาจารย์ชิสาพัชร์ ชูทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๙. อาจารย์อดิศร ถมยา อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา อภิชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๑๒.  อาจารย์ณัฐวุฒิ ปัญญา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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๑๔. อาจารย์ชิดชนก วงศ์เครือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๑๕. อาจารย์อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัญนุช บุญวุฒิ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพยาภรณ์ ปัตถา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๑๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๒๐. อาจารย์แดน กุลรูป อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๒๑. อาจารย์สุพรรณี ค าวาส อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
๒๒.  นางสาววิชุดา  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๒๓. นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหน้างานคลัง 
๒๔. นางสาวศิวพร ใจหงอก นักวิชาการเงินและบัญชี 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ งามข า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๗.  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมผู้ บริหารของกระทรวง                       
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้เสนอให้เลื่อน
เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ หลังวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค                    
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
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๑.๒ การก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับ             
การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความประพฤติและมาตรฐานทางจริยธรรม
ส าหรับการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ โดยอ้างถึงหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท าเนียบรัฐบาล               
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง  ครั้ งที่  ๕ /๒๕๖ ๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 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 ๕/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๕ /๒๕๖๔                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โร จน์ หิ รั ญ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป าง  ฝ่ า ย เล ข านุ ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป า ง                                           
ได้ ส รุปผลการปฏิ บั ติ ตามมติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปางในการประชุ ม  ครั้ งที่  ๕ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

๔.๒ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้ให้ที่ประชุมทราบถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยลดค่าบ ารุงการศึกษาให้กับนักศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ลงในอัตราร้อยละ ๑๐ จ านวน ๑ ภาคเรียน และลดค่าเช่าส าหรับ
ร้านค้าหรือผู้เช่าของมหาวิทยาลัยทุกรายที่ให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรโดยตรง ในอัตราร้อยละ ๕๐ 
ของค่าเช่า จ านวน ๔ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

ทีป่ระชุมร่วมกันพิจารณามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑ . เนื่ องจากมี การลดค่ าบ ารุ งการศึกษา  ซึ่ งอาจมี ผลกระทบกับแผนงาน                         

กิจกรรม/โครงการ ที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่ามีผลกระทบต่อแผนงาน 
กิจกรรม/โครงการ ทีไ่ด้จัดสรรงบประมาณไว้หรือไม ่และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ทราบอีกครั้ง 

๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาท าประกันภัยผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) หรือ 

๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากร               
เป็นรายบุคคล 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                
(ก.อ.ม.) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (ก.อ.ม.) โดยสืบเนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                
(ก.อ.ม.) ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้มีค าสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ก.อ.ม.) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางที่ ๔๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (ก.อ.ม.) (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ก.อ.ม.) แทนต าแหน่ง            
ที่ว่าง) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระ ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย              
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ก.อ.ม.) ซึ่งกรรมการ             



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

ในองค์ประกอบตาม (๓) (๔) และ (๕) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและด าเนินการเลือกกรรมการในองค์ประกอบตาม  (๑)            
และ (๒) ดังนี้  

๑. องค์ประกอบกรรมการตาม (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง           
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมเห็นชอบเลือกรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง  

๒. องค์ประกอบกรรมการตาม (๒) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งอธิการบดีเสนอนายวรัชญ์ เพชรร่วง เป็นกรรมการ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                
(ก.อ.ม.) ประกอบด้วย  
๑. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นประธานกรรมการ 

กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายวรัชญ์   เพชรร่วง เป็นกรรมการ 

กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์วิทยา   จันทร์ศิลา เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์  จันขันธ์  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕. นายสรายุทธ   พิจอมบุตร เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖. อาจารยธ์ชนม์   ก้าวสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 

บุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
๗. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เป็นกรรมการ 

บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายส ี  เป็นเลขานุการ 

รองอธิการบดี 
๙. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายนฤพล   จิกยอง  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยี



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

อุตสาหกรรม ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ท าให้ต าแหน่งกรรมการ
ประจ าคณะจากคณบดี รองคณบดีว่างลง ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการให้มา                 
ซึ่งกรรมการครบตามองค์ประกอบข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
ประกอบด้วย  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา  คณบดี  เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงศ์ชัย   รองคณบดี เป็นกรรมการ 
๓. อาจารย์วีรชัย   สว่างทุกข์ รองคณบดี เป็นกรรมการ 

๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ ง ได้ เสนอให้ที่ ประชุม พิจารณ าแต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณ ะวิทยาการจัดการ               
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าหนดตามวาระ เมื่อวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ท าให้ต าแหน่งกรรมการประจ า
คณะจากคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ประจ าว่างลง ในการนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการให้มา   
ซึ่งกรรมการครบตามองค์ประกอบข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
ประกอบด้วย  
๑. อาจารย์นุสรา   แสงอร่าม คณบดี  เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต  รองคณบดี เป็นกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดี เป็นกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ 
๕. อาจารย์อารยา  อริยา  คณาจารย์ประจ า เป็นกรรมการ 

๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ด ารงต าแหน่งมาครบ
ก าหนดตามวาระ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ท าให้ต าแหน่งกรรมการประจ าคณะจากคณบดี รองคณบดี             
ว่างลง ในการนี้คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการครบตามองค์ประกอบข้อ ๕ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  
ประกอบด้วย  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบด ี  เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมเรศ เนตาสิทธิ์  รองคณบดี เป็นกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป ์ รองคณบดี เป็นกรรมการ 

๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม                    
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) โดยสืบเนื่องจากอาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว รองผู้อ านวยการ ได้ลาออกจากต าแหน่ง              
จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรมจากรองผู้อ านวยการว่างลง ในการนี้จึงขอแต่งตั้ง
อาจารย์เจษฎา ทองสุข รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมการประจ าส านักศิลปะ                
และวัฒนธรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์เจษฎา ทองสุข รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม                           
เป็นกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๕.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผล                 
การด าเนินงานเพื่อก าหนดกลุ่มสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือก าหนดกลุ่มสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตามที่กระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล             
และจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้ งกา รพัฒนาวิทยาศาสตร์  วิจั ย  และนวัตกรรม                      
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้ วัดศักยภาพองค์กร              
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพื่อก าหนดกลุ่มสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประกอบด้วย 
๑. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน กรรมการ 
๘. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา   

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๗  การพิ จารณ าก าหนดการเปิ ดภาคเรียนของนั กศึกษาระดับปริญญาตรี                     
หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                
หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระจายตัว อย่างรวดเร็วทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศ    
และรัฐบาลได้ออกข้อก าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่              
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด และประกาศกระทรวง 
ฉบับดังกล่าวข้างต้น และเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) 
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายออกนอกเขตพ้ืนที่ของจังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาหรือพ้ืนที่              
อ่ืน ๆ และการออกนอกเคหะสถานโดยไม่จ าเป็น รวมถึงเป็นการชะลอเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการ                
ของภาครัฐ ในการฉัดวัคซีนให้กับประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของอาการที่จะเกิดขึ้ น             
ในกรณีที่ได้รับเชื้อดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็ น ช อ บ ก าห น ด ก า ร เปิ ด ภ าค เรี ย น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ระดั บ ป ริญ ญ าต รี                     
หลักสูตร ๔ ปี ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร             
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพ่ิมเข้ามา                  
จ านวน ๑ ต าแหน่ง โดยได้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวชัชชฎาภร พิศมร เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น ทั้งนี้สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ควรมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบคลุมทุกศาสตร์ ทั้งสาธารณสุขศาสตร์ นโยบายและการจัดการสาธารณสุข                 
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ยังขาดผู้ เชี่ยวชาญ                 
ด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถแทนในอัตราของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกษียณ
ราชการไป ทางสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ คน คือ 
อาจารย์ชัชชฎาภร พิศมร แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 
การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็ น ชอบ ให้ เปลี่ ยน แปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต รของหลั กสู ต ร              
สาธารณ สุขศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาสาธารณ สุขชุมชน หลักสูตรให ม่           
พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ อาจารย์ชัชชฎาภร พิศมร แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร 

๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร            
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิภา ยงประยูร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                
ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังนั้นสาขาวิชาจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา อภิชัย เป็นอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลั งงาน  หลั กสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖๒                
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิภา ยงประยูร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา อภิชัย 

๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                    
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                    
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจาก             
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๖ คน และมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจาก จ านวน ๖ คน เหลือ ๕ คน เพื่อย้ายอาจารย์ จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา อภิชัย                   
ไปเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เนื่ องจาก                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิภา ยงประยูร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เป็นผลให้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานไม่ครบ ๕ คน และเพ่ือให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยย้าย                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา อภิชัย ไปเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร                
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   

๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ มาวงศ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ – ๕.๑๑.๒ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑ . ใน ราย วิ ช าศึ กษ าทั่ ว ไป  ยั ง ไม่ ต อบ โจท ย์ ที่ ม าขอ งราย วิ ช าน า เสน อ                      

เห็นควรให้เพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๒. พิจารณาปรับปรัชญา ให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์             
ตามปรัชญาของวิชาศึกษาท่ัวไป 

๓ . ให้ พิ จารณ าลดจ านวนรายวิช า ด้ วยการบู รณ าการควบรวมรายวิช า                 
ให้เหลือน้อยลง โดยพิจารณาจากแต่ละหมวดหมู่  

๔. การบริหารจัดการ ควรใช้อาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะในรายวิชานั้น ๆ เช่น อาจารย์
อาวุโส นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น  

๕. ให้ปรับวิธีการสอนโดยมุ่ งเน้นการบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง               
(Active Learning) 

๖. ในรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ให้พิจารณาเพ่ิมเรื่องเทคโนโลยีโลกเสมือน             
ก้าวสู่โลกความเป็นจริง ประกอบด้วย ความเป็นจริงเสมือน (virtual reality, VR) และ ความเป็นจริงเสริม 
(augmented reality, AR)                   

๗. ให้พิจารณาเพ่ิมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้              
ในการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง ในรายวิชาการวิเคราะห์การลงทุนการประกอบธุรกิจส าหรับคนรุ่นใหม่ 

๘. ให้ปรับ “การวิเคราะห์ตัวเลขเชิงสถิติ” เป็น “การวิเคราะห์สถิติเชิงคณิตศาสตร์”              
ในค าอภิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  

๙. ค าอภิบายรายวิชาวัยใสใจสะอาด ให้ตัดค าว่า “การทุจริต การป้องกันทุจริต” 
ออก 

๑๐. ให้พิจารณาน ารายวิชาเลือก เปิดเป็นหลักสูตร Lifelong learning และ Credit 
Bank 

๑๑. การแบ่งกลุ่มวิชาใหม่ ๓ กลุ่ม ตามผลลัพธ์ผู้ เรียน จะเกิดปัญหาหรือไม่              
หากไม่ได้แบ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๑๒ . บางรายวิชา ควรเป็ นวิชาเอก ไม่ควรเป็ นรายวิชาศึ กษาทั่ ว ไป  เช่น                  
วิชาการถ่ายภาพดิจิทัล เป็นต้น   

มติสภามหาวิทยาลัย  มอบให้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔                
อีกครั้ง 

๕.๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์ณัฐวุฒิ ปัญญา               
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้น าเสนอ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

อาจารย์ณัฐวุฒิ ปัญญา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ - ๕.๑๒.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑ . ปรับ ให้ มี รายวิชาธุ รกิ จชุมชน  เพ่ื อสร้างความโดดเด่น  ตามปรัชญ า                   

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คือ มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ให้ปรับปรัชญาของหลักสูตร และให้สอดคล้องกับตารางเปรียบ ในหน้า ๒๒๕ 
๒. ในวิชาเอกการจัดการธุรกิจเอเชีย เห็นควรมีรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

เพ่ิมมากขึ้น 
๓. รายวิชาการเรียนรู้เครื่องจักร ให้แก้ไขชื่อเป็น รายวิชาการเรียนรู้เครื่องจักร

ส าหรับธุรกิจ Machine Learning for Business 
๔. ให้พิจารณาปรับรายวิชา เพื่อให้มีจุดเด่น และมีอัตลักษณ์ของหลักสูตร            
๕ . ใน ห ม ว ด วิ ช าศึ ก ษ าทั่ ว ไป  ยั ง ใช้ ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๙                 

ทั้งนี้ให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้อง
กัน 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเปิดสอน                
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   

๕.๑๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                   
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์แดน กุลรูป อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต               
เป็นผู้น าเสนอ 

อาจารย์แดน กุลรูป อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต น าเสนอรายละเอียด
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ - ๕.๑๓.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ปรัชญา หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในตารางเปรียบเทียบ หน้า ๑๗๑ ให้สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๗ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็ น ช อบ ห ลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต  ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๔                      
โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

๕.๑๔ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตสมาส ๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการ
วิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน             
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ณ สิ้นไตสมาส ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๓ จะต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๗  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ สิ้นไตสมาส ๒               
และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๓ จะต้อง
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๗ 

๕.๑๕ รายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๕.๑  

ในการนี้ได้ขอหารือและขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงานกองทุน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานกองทุน  ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส                    
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมติดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยรายงานทุกไตรมาส           
และข้อมูลที่ปรากฏในรายงานผลการด าเนินกองทุนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะปรากฏข้อมูลผลการด าเนินงาน
การรับเงิน จ่ายเงิน ของกองทุนในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งตรงกับการรายงานผลการด าเนินงานกองทุนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ให้จัดท ารายงาน
ทางการเงินและบัญชี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน และสภามหาวิทยาลัยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ จึงขอหารือว่าการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัย ควรจัดท า
เพียงรายงานประจ าปีตามระเบียบของกองทุนแต่ละกองทุน ซึ่งจะสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงการคลัง               



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๕.๒ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบให้รายงานผลการด าเนินงานกองทุน
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตามระเบียบของแต่ละกองทุน โดยเสนอต่อหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบรายงานการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒  

 ๒. เห็นชอบให้รายงานผลการด าเนินงานกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภั ฏ ล าป าง ต ามระเบี ยบของแต่ ล ะกองทุ น  โดยน า เสน อต่ อ                   
หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่ อตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน             
ก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๖ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา             
ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕..  
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร น าเสนอรายละเอียดร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง             
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕.. ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา             
ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๗ การพิจารณารับรองการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีมติให้ส่งเรื่องคืนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพ่ือไปพิจารณาทบทวน        



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

การด าเนินการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ ภักดี ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้อง                 
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที ่ก.พ.อ. ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าบทความวิจัย เรื่อง พิธีกรรมฟ้อนผีในสังคม
วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ             
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔” วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ซึ่งภายหลังการประชุมวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และผู้เสนอขอเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย
ราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น                
จึงถือได้ว่าวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ เป็นการเผยแพร่รูปแบบหนั งสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings)               
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดเช่นกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบบทความวิจัย เรื่อง พิธีกรรมฟ้อนผีในสังคมวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้น าเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการตามโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ             
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔” วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙            
ณ  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบุ รี รั มย์  ซึ่ งภ ายหลั งการประชุ ม วิชาการได้ มี                      
การบรรณาธิการ และผู้เสนอขอเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ นั้น จึงถือได้ ว่าวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์                
และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นการเผยแพร่
รูปแบบหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings)               
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดเช่นกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลั ย  ได้ แจ้ งก าหนดการประชุ มสภ ามหาวิท ยาลั ย  ครั้ งที่  ๗ /๒๕๖ ๔  ซึ่ งก าหนด                        
ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

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

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


