
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม 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. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้มาประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๒. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๕. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๖. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๗. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๐. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

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. นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๔. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๖. นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง หัวหน้างานคลัง 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๗. อาจารย์สมศักดิ์  ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ก าหนด
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ก าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิต            
และพัฒนาก าลังคน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๒๙๐ คน และจะ
เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๓ ยกเลิกจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ และคืนงบประมาณ
การด าเนินงานให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๔ การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเข้าประชุมชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบ             
การประชุมออนไลน์ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๔ 

 

๑.๕ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)            
ในจังหวัดล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในจังหวัดล าปาง ซึ่งขณะนี้มีคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ และมีนักศึกษา              
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน ๙ คน ในการนี้
มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศเชิญชวนบุคลากร ช่วยบริจาค  สื่อการเรียน สิ่งของอุปโภค บริโภค เพ่ือมอบให้แก่
นักเรียน คณะครูและบุคลากร และในวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง              
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                
ได้ด าเนินการน าส่งทีโ่รงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏล าปาง  ครั้ งที่  ๘ /๒๕๖ ๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์                  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑๔ – ๒๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  ๘ /๒๕๖๔                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน 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                                           



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

ได้ ส รุปผลการปฏิ บั ติ ตามมติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปางในการประชุ ม  ครั้ งที่  ๘ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ไม่ชัดเจน ทางคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เสนอคณะรัฐมนตรีให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)           
มี ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่องขอทบทวนอนุมัติจัดสรรงบประมาณการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราข้าราชการ             
ข้อ ๒.๑ ขอทบทวนเป็นให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษา                
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยอัตราดังกล่าวให้รวมถึงสวัสดิการ                  
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  

๒. เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่องการจ้างบุคลากรทดแทนข้าราชการ ขอทบทวนเป็น อนุมัติให้หลักการตามที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอโดยให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนค่าใช้จ่ ายส าหรับการจ้างพ นักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณ ะจ่ายขาด                        
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าไปใช้จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร และสามารถเก็บงบประมาณเหล่านั้น              
ไว้ใช้ได้ โดยมีผลนับจากท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา             
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๖๐๕ คน และส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ – ๕.๑.๒ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

ที่ ป ระชุมร่วมกัน พิจารณ าและมี ข้ อ เสนอแนะให้ ตรวจสอบวัน เดื อนปี เกิ ด                         
ของนางสาววิสุดา ก้อนแก้ว นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติการให้ปริญญาบัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา             
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ส าเร็จการศึกษา               
จ านวน ๖๐๕ คน และส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓             
ที่ ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๖ คน โดยให้ด า เนินการตามข้อเสนอแนะ                     
ของท่ีประชุม 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                 
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก                  
อาจารย์กรรณิการ์ สายเทพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ย้ายไปประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจากอาจารย์กรรณิการ์ สายเทพ เป็นอาจารย์จิระประภา ค าราช  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร  ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑                      
จากอาจารย์กรรณิการ์ สายเทพ เป็นอาจารย์จิระประภา ค าราช  

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก
อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน ได้ด าเนินการผลิตผลงานวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเป็น             
ผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘               
จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากรองศาสตราจารย์ชุติกานต์  รักธรรม            



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

เป็นอาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  หลั กสู ต รปรับปรุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒                   
จากรองศาสตราจารย์ชุติกานต์  รักธรรม เป็น อาจารย์เหนือขวัญ  บัวเผื่อน                
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อ ๒๗ ความว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้” ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ได้ด าเนินการให้มาซึ่งกรรมการ              
ครบตามองค์ประกอบข้อ ๑๔(๒) และ (๓) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๔.๑ 

ประธานคณะกรรมการตามข้อ ๑๔(๑) ซึ่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเลือกกันเอง           
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอให้นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย  
๑. นายชนรรค ์  พุทธมิลินประทีป  ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารย์ไพโรจน์ วิริยจารี   กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. นายศุภกิจ  พาณิชย์กุล  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย   กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. นางวราภรณ์  ฟูสามป๊อก  กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   เลขานุการ 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๗. นางนันทพร    บุตรน้อย  ผู้ช่วยเลขานุการ  
๘. นางสาวสกาวรัตน์  ธรรมศรีใจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๕ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง นโยบายการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง               
เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการให้มีคุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ในการนี้ได้ขออนุญาต          
ที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร เป็นผู้น าเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร น าเสนอรายละเอียดร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอ               
การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยอาจพิจารณาควบรวมหลักสูตร
ที่ใกล้เคียงกัน หรือมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ หรือท าหลักสูตรร่วม (Joint Degree) หรือการ
พัฒนาหลักสูตรให้แก่ประชาชนทั่วไปเพ่ือ Upskill และ Reskill หรือส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit Bank) โดยน าประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ก าหนดปรัชญา
การอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ควรน ามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๓ เรื่องการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มาเป็นแนวทางในการประชุมดังกล่าวด้วย 

๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณามอบให้แต่ละคณะ ด าเนินการการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
และระหว่างการชะลอรับนักศึกษา หลักสูตรจะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนาหลักสูตรควบคู่กันไป  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๓. ให้น าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ พร้อมประกาศมหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาปรับชื่อ
ประกาศเป็น เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรแบบยั่งยืน” หรือ “นโยบายปรับปรุงหลักสูตรและส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรและการรับนักศึกษา” น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติสภามหาวิทยาลัย   ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  

๕.๖  การพิ จารณ าการลงทุน เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                             
จ านวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงทุนเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง จ านวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้
ลงทุนเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็น
การลงทุนแบบผสมผสานกับธนาคารอิสลาม ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมแก้ไขข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากประจ า                
๑๒ เดือน ของธนาคารอิสลาม จากเดิมร้อยละ ๐.๗๐ บาทต่อปี เป็นร้อยละ ๐.๗๕ บาทต่อปี รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ลงทุนเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง               
จ านวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นการลงทุนแบบผสม
กับธนาคารอิสลาม ดังนี้  

  ๑) บัญชีออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๐๐ บาท
ต่อปี จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

  ๒) บัญชีเงินฝากประจ า ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๗๕ บาท         
ต่อปี จ านวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

๒.  รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๗ การพิจารณาผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผล                  
การด าเนินงานเพื่อเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดกลุ่มสถาบัน               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และเป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๔             
ซ่ึงผลการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง อยู่ในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผล                  
การด าเนินงานเพื่อเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  

๒. ให้คณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผล           
การด าเนินงานเพื่อก าหนดกลุ่มสถาบัน จัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ            
ของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม             
ความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึ กษาด้าน อ่ืน                   
เพื่อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา ๔๕ เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

๕.๘ ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดสรร ครั้งที่ ๓) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัดสรร ครั้งที่ ๓) จ านวน ๓,๘๙๙,๒๘๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                
(จัดสรร ครั้งที่ ๓) จ านวน ๓,๘๙๙,๒๘๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพัน
สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๕ .๙  การพิ จารณ าแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                        
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ ๑ แนวทางการพัฒนา ข้อ ๑ 

“พัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการบริหารที่มีคุณภาพ” ให้พิจารณาปรับแก้เป็น 
“พัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาและการบริหารที่มีคุณภาพ” 

๒. ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนา ข้อ ๑ 
“พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูของครู เช่นการศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ให้พิจารณา
ปรับแก้เป็น “พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูของครู เช่นการศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งวิทยฐานะ” 

๓. ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนา ข้อ ๒ 
“เติมเต็มสมรรถนะของอาจารย์เพ่ือเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ให้พิจารณาปรับแก้เป็น “เติมเต็มสมรรถนะ
ของครเูพ่ือเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาคนในท้องถิ่น
ให้ พิจารณาจัดท าหลักสูตรเพ่ือ Upskill และ Reskill โดยการจัดตั้ งเป็นสถาบันพัฒนาการศึกษา                                          
หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็ น ช อ บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ก า ร พั ฒ น าม ห า วิท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล า ป า ง                        
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ โดยให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๐ การพิจารณาขอเช่าพื้นที่ของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมให้ข้อแนะน าการขอเช่าพ้ืนที่ของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) ซึ่งบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มีความประสงค์จะเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย               
เพ่ือเป็นศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเป็นการร่วมลงทุนหรือไม่ ในการนี้จึงขอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมว่าควรจะด าเนินการอย่างไร  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้มหาวิทยาลัยท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) ให้ชัดเจน 
๒. ให้มหาวิทยาลัยหารือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ               

ว่ากรณีดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนหรือไม่ 

มติสภามหาวิทยาลัย     ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม   

๕ .๑๑  การขอเสนอทบทวนผลการพิ จารณ าผลงานทางวิชาการ ครั้ งที่  ๒                                           
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม (ลับ) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ                  
สภามหาวิทยาลัย และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการขอเสนอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒ โดยสืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๑                  
ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๑๓.๕.๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ พิจารณาเหตุผลที่ผู้เสนอขอทบทวน             
อีกครั้งภายใน ๖๐ วัน และการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติไม่รับพิจารณาการเสนอขอทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ            
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม และจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

(กพว.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมตเิห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.)  

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม จึงขอเสนอทบทวนผลงานทาง
วิชาการ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยการขอเปลี่ยนตัวบุคคลที่เป็น
กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยขอให้คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ คัดเลือกหรือสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนาโดยตรง เพื่อท าหน้าที่
ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑. เห็นชอบการขอเสนอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๒                                           
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม 

๒. มอบให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) พิจารณา                
และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

๓. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๑๒ การพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ (ลับ) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ โดยสืบเนื่องจาก                         
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน ๒ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑. เห็นชอบและอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้นางสาวดาริน ค าดี                           
ด ารงต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับช านาญการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  

๒. เห็นชอบและอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย                
ด ารงต าแหน่งบุคลากร ระดับช านาญการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

๓. มอบมหาวิทยาลัยด า เนิ นการออกค าสั่ งแต่ งตั้ งนางสาวดาริน  ค าดี                      
และนางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย ให้ด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๔. มอบให้คณ ะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก .บ .ค .)                
พิ จารณ าอนุ มัติ การก าหนดต าแหน่ งแทนสภามหาวิทยาลัย และให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ ไขข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง            
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือน                  
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน  

๕.๑๓ ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑  
มติมติสภามหาวิทยาลัย  ๑. อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  ๒. อนุมัติก าหนดต าแหน่งใหอ้าจารยณ์ัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ๓. ไม่อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้อาจารย์ดวงจันทร์ แก้วกงพาน 

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา                                      
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

๔. มอบอธิการบดีด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สกลวรรณ 
ห่านจิตสุวรรณ์ และอาจารย์ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ และให้แจ้ง ก.พ.อ. 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมกับส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ                   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบค าขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐                   
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔ 

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 


