
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๔. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๕. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๘. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๙. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๓. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา ด ารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๗.  อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์  เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๑๐. อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร สิริสุคันธา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ (ปร.ด.) 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ (ปร.ด.) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ แนวคิดส าหรับการท างานในเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงที่ประชุมมหาวิทยาลัยของสมาชิกสหภาพยุโรป 
(EU) และมีแนวคิดถึงบทบาทและหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จึงน ามาแจ้งที่ประชุมเพ่ือเป็นแนวคิด
ส าหรับการท างานในเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๑.๒ การตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
พื้นที่จังหวัดล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันเสาร์ที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษอเนก                      
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง รากแก้ว           
ให้ประเทศ) พ้ืนที่จังหวัดล าปาง ณ พ้ืนที่ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมการต้อนรับในวันดังกล่าว 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง  ครั้ งที่  ๒ /๒๕๖ ๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ 
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๒ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ - ๑๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง  ครั้ งที่  ๓ /๒๕๖ ๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์              
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑๘ - ๒๗  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก สืบเนื่องจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือเลือกคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก จึงเห็นควรให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ช่วยตรวจสอบ 
และติดตามการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในแต่ละปี เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรือวิสัยทัศน์ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยหรือไม่        

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบให้มีการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของคณบดี ผู้อ านวยการ  
สถาบัน/ส านัก  

๒. มอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๒ /๒๕๖๔                
เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 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  ๒ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

๔ .๒  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๓ /๒๕๖๔                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 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  ๓ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ การพิจารณาก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่            
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะได้แจ้งข้อมูลการเปิด - ปิด ภาคการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเบิกจ่ายเงิน
ทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปิด - ปิดภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                    
ในวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๕.๒ การแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น                  
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น (แทนต าแหน่งที่ว่าง) ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีค าสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจาก          
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง             
ได้มีค าสั่งที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (ก.บ.ค .)       
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ จึงท าให้คณะกรรมการ ซึ่งได้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ค. ซึ่งคัดเลือกกันเองเป็น
กรรมการว่างลง มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น              
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น              
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เกินแผนรับนักศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เกินแผนรับนักศึกษา ตามที่คุรุสภาก าหนดให้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาต้องรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาในระบบ KSP Bundit Online พบว่า               
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (๕ ปี ) หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๕๗ (รหัสรับรอง ๐๘๖๒) ได้รับนักศึกษา จ านวน ๓๔ คน ซึ่งเกินแผนรับนักศึกษา (แผนก าหนด
จ านวนรับ ๓๐ คน) ส่งผลให้นักศึกษาจ านวน ๔ คน ไม่สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ KSP Bundit        
ได้ คณะครุศาสตร์จึงได้ด าเนินการขอเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษา ต่อเลขาธิการคุรุสภา ตามหนังสือที่                   
อว ๐๖๑๓.๒/๘๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาได้น าเสนอเหตุผลของการรับนักศึกษาเกินแผน
รับที่ก าหนดในที่ประชุมคณะอนุกรรมการของคุรุสภาเมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้น าเสนอ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ น าเสนอรายละเอียดการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
(๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เกินแผนรับนักศึกษา ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าในครั้งต่อไป หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น     
ให้รีบด าเนินการโดยเร่งด่วน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (๕ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ เกินแผนรับนักศึกษา เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
จากเดิมจ านวน ๓๐ คนต่อปีการศึกษา เป็น ๓๔ คนต่อปีการศึกษา  
และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ           
การปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง            
และการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤตา 
สารธิวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  
น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ - ๕.๔.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้พิจารณาเพ่ิมรูปแบบของหลักสูตร ให้มีทั้งปริญญาตรี ๔ ปี และแบบต่อเนื่อง            

๒ ปี เพื่อรองรับภาคพิเศษวันเสาร์ – วันอาทิตย์  
๒. ให้พิจารณาย้ายรายวิชาการเมืองกับภาพยนตร์ รายวิชาความขัดแย้งและความ

รุนแรงทางการเมือง และรายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ จากหมวดวิชาเลือก ไปอยู่ในหมวด
วิชาบังคับ  

๓. ให้ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ฝึ กสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์  และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร สิริสุคันธา อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
เป็นผู้น าเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร                
สิริสุคันธา อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ น าเสนอรายละเอียดหลักสูตร



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ - ๕.๕.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. หลักสูตรแบบ ๒.๑ รายวิชาสัมมนาการวิจัยองค์การและการจัดการขั้นสูง สัมมนา

การวิจัยภาระผู้น าและพฤติกรรมองค์การ สัมมนาการวิจัยการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สัมมนาการวิจัยระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ และสัมมนาวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้พิจารณารวมรายวิชา เพ่ือปรับลดจ านวน
หน่วยกิต 

๒. ให้ปรับแก้ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการจัดการ 
จ า ก เ ดิ ม  “Advanced Statistics for Research” เ ป็ น  “ Advanced Statistics for Research in 
Management” 

๓. ปรับค าอธิบายรายวิชาการจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์           
ที่ไม่แน่นอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๔. ในอนาคตให้พิจารณาพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ข้ามคณะ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๖ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหาร               
การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารการด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๖.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขข้อ ๖ (๑)  จาก “อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายตาม

ข้อ ๕ เป็นประธานกรรมการ” เป็น “อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ๕ เป็นประธาน
กรรมการ 

๒. ให้แก้ไขข้อ ๑๒ (๙) จาก “ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการบริหาร” 
เป็น “ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการอ านวยการ” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหาร               
การด าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง              
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๕.๗ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมบุคลากร    
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญ เมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๗.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ จาก “เพ่ือให้การบริหารงานและด าเนินงาน

ศูนยป์ระสานงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เป็น “เพ่ือให้การ
บริหารงานและด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

 ๒. ให้แก้ไขข้อ ๘ วรรคสอง จาก “กรรมการตาม (๒) ให้มีที่มาตามค าแนะน า                
ของกรรมการ (๑) (๓) (๔) (๕)” เป็น “กรรมการตาม (๒) ให้พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความสามารถ
ทางด้าน Talent Mobility ตามค าแนะน าของกรรมการ (๑) (๓) (๔) (๕) และให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละไม่เกิน ๓ ปี” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๘ ร่างข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้ วย การตรวจสอบภายใน                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย          
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕..ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน 
หวัหน้างานนิติการ เป็นผู้น าเสนอ  

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ น าเสนอรายละเอียดร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. ให้ที่
ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้น าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕.. เสนอต่อคณะกรรมการยกร่าง
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย ให้น าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕..เสนอต่อคณะกรรมการยกร่างกฎ 
ระเบียบ และข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ซึ่งก าหนดในวันเสาร์   
ที่ ๑๐ เมษายน 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 


