
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๖. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๗. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๙. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๐. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕.  อาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๖. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๙. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
๑๓. อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
๑๔. อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
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๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) 
๑๗. อาจารย์ชิสาพัชร์  ชูทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 
๑๘. อาจารยช์ิดชนก  วงศ์เครือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ (ศ.บ.) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ แนวคิดส าหรับการท างานในเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อคิดความส าเร็จการท างานในมหาวิทยาลัย            
ยุคของการแข่งขัน เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันกันมากขึ้น  โดยมีข้อคิดเห็น ๔ ประเด็น 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๑.๒ การระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ มีเป้าหมายเพ่ือ "พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ” 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๑.๓ การด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๓/              
ว๒๗๓๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง  ครั้ งที่  ๔ /๒๕๖ ๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์                  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ – ๑๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  ร่างข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน                     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญ เมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิ               
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
รองประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นผู้น าเสนอ 

นายวรัชญ์  เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธาน
คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง น าเสนอรายละเอียดร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. 
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหมวดที่ ๒ ข้อ ๑๔ จาก “ให้มี
เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม” เป็น “ให้มีเจ้าหน้าที่
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน” 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน                     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 

๓.๒ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ (วาระลับ) 

(วาระลับ) 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๔ /๒๕๖๔                
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม 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 าปางในการประ ชุ ม  ครั้ งที่  ๔ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย                   
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย                       
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา  เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง เป็นกรรมการ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๖ 

 

๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              
เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียด          
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ              
เป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                     
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ตามเสนอ 

๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                   
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา  เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓. อาจารย์นุสรา   แสงอร่าม เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                             
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                             
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๗ 

 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา  เป็นกรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๒. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(ก.บ.ค.) (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง (ก.บ.ค.) (แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
(ก.บ.ค.) (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ  เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

๕.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง โดยสืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีค าสั่งที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ลงวันที่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏล าปาง ที่ ๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัย (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ ๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ วนั้ น  ด้ วยคณะกรรมการดั งกล่ าวได้ด ารงต าแหน่ งมาครบก าหนดตามวาระ                      
เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการให้ ได้มาซึ่ งองค์ประกอบ               
ของคณะกรรมการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นองค์ประกอบตาม (๓) ซึ่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง จ านวนสองคน เป็นกรรมการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๖.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและด าเนินการเลือกกรรมการในองค์ประกอบตาม (๓)               
โดยเห็นชอบเลือกศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ และศาสตราจารย์สุ เทพ สวนใต้  กรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๘ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ประกอบด้วย 
๑. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการวิจัย  กรรมการ 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ  กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔. ศาสตราจารย์สุเทพ  สวนใต้  กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ เพียรมงคล กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยี 

๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสาขาสังคมศาสตร์               
และมนุษยศาสตร์ 

๗. รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ วิงวอน  กรรมการ 
ตัวแทนจากคณาจารย์ซ่ึงมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

๘. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา  กรรมการ 
ตัวแทนจากคณาจารย์ซ่ึงมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

๙. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา                    
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนต าแหน่งที่ว่าง)
ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. อาจารย์ปัณณทัต  กัลยา  กรรมการ 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๓. อาจารย์ณรงค์  คชภักดี  กรรมการ 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๙ 

 

๕.๘ การขอยกเว้นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร               
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีที่ผ่านมา                  
การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ในหลักสูตรที่ไม่มีการรับนักศึกษา ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้แจ้งว่าหากจะยกเว้นการประเมินตัวบ่งชี้ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ               
งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้แจ้งให้หลักสูตรที่ ได้รับผลกระทบท าหนังสือขอยกเว้น  ในการนี้               
ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                      
เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอ
รายละเอียดการขอยกเว้นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. กรณีที่จะเสนอหลักสูตรใหม่ให้น าเสนอแนวทาง เหตุผล และความจ าเป็น 

(Concept Paper) ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน 
๒. ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า เพ่ือเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๓. ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการปิดหลักสูตร โดยดูจากแนวโน้มของผู้ เรียน               

ว่ามีแนวโน้มลดลงหรือไม่ 
๔. ให้พิจารณาพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ข้ามสาขา 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ยกเว้นตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร               
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ให้ยกเว้นตัวบ่งช้ี            

ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา และตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
๒. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ               

ให้ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา 
๓. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

๕.๙ การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐๘ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๒ คน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ – ๕.๙.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐๘ คน                                  
และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒๒ คน ตามเสนอ 

๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยหลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา เนื่องจากสาขาวิชาได้ท าการตรวจสอบ และพบว่ารหัสรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในเล่ ม มคอ.๒ 
หน้าที่ ๒๓ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จากรหัส ๔๐๗๒๕๐๒ เปลี่ยนเป็นรหัส ๔๐๗๓๕๐๒ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่
ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๐.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงรหัสวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต     
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
จากรหัส ๔๐๗๒๕๐๒ เปลี่ยนเป็นรหัส ๔๐๗๓๕๐๒  

๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการอนุมัติหลักสูตร



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเมื่อเปิดรับ
นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มีนักศึกษาเข้าเรียนจ านวนทั้งสิ้น ๓ คน และปัจจุบันนักศึกษา
ทั้งหมดได้ย้ายไปเรียนในหลักสูตรอ่ืน จึงท าให้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ             
และภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีนักศึกษาอยู่ในหลักสูตร ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุม              
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พ งษ์ สวัสดิ์  อ าน าจกิ ติ กร รองอธิการบดี ฝ่ ายวิชาการ                 
น าเสนอรายละเอียดการขอปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ            
และภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๑๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ 
ภาณุภัทรธนวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (ศศ.บ.) เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ณั ฐ น ริ น ท ร์  เม ธี วุ ฒิ นั น ท น์  ภ า ณุ ภั ท ร ธ น วั ฒ น์                       
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๔                 
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ - ๕.๑๒.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ พิจารณาย้ายรายวิชาการสัมมนาทางภาษาไทย จากหมวดสร้างเสริม

ประสบการณ์ ไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทุกกลุ่มได้เรียนในรายวิชาดังกล่าว และพิจารณา
วิชาใหม่แทนในกลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 

๒. ให้ปรับแก้หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ ๗ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ของหลักสูตร ข้อ ๑๓ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้         
ทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ไปสู่การประกอบอาชีพจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐                
เป็นร้อยละ ๑๐๐ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร   



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้ด าเนินการ           
ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
วิธีวิทยาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           
วิธีวิทยาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา โกวิทยางกูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวิชญ์ 
ชโนวรรณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.) 
น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ - ๕.๑๓.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้เปลี่ยนชื่อจาก “สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา” 

เป็น “สาขาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน” 
๒. ให้ปรับรายละเอียดหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ให้มีความสอดคล้องกับชื่อสาขาวิชา 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย                 
และการประเมิน เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                 
และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๒. มอบใหศ้าสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ และศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองอีกครั้ง 

๕.๑๔  ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ               
และการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได้  
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๑. ข้อ ๒๐ วรรคสอง ให้แก้ไขจาก “การขออนุมัติการกันเงินเหลื่อมปี ต้องท าก่อน
สิ้นปีงบประมาณอย่างน้อย ๓๐ วัน เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี ทั้งนี้ต้องไม่
เกินวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ” เป็น “การขออนุมัติการกันเงินเหลื่อมปี ต้องท าก่อนสิ้นปีงบประมาณ
อย่างน้อย ๓๐ วัน เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นให้เสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ” 

๒. ข้อ ๒๒ ให้แก้ไขจาก “หน่วยงานใดมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารงบประมาณประจ าปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีไว้ตามข้อ ๒๐ หรือ
เบิกจ่ายเงินตามรายการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลืออยู่ มหาวิทยาลัยอาจน าเงินจากงบประมาณที่เหลือจ่าย
ทั้งหมดไปด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย” เป็น “หน่วยงานใดมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารงบประมาณประจ าปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปีไว้ตามข้อ ๒๐ 
หรือเบิกจ่ายเงินตามรายการแล้วเสร็จและมีเงินคงเหลืออยู่ มหาวิทยาลัยอาจน าเงินจากงบประมาณที่เหลือ
จ่ายทั้งหมดไปด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบให้คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม  
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

๕.๑๕ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕.. 

 รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุม
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์               
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ 

๕.๑๖ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับ              
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕..  

 รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕..                
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ              
เป็นผู้น าเสนอ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์พงษ์ สวัสดิ์  อ านาจกิติ กร รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ 
น าเสนอรายละเอียดร่างข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง ว่ าด้ วยการจัดการศึ กษาระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕.. ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ 
ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

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 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

 


