
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันเสารท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

************************************** 

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๓. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๗. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๘. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๙. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  อาจารยกมลวรรณ  ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖.  นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายยวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๔. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๖. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๗.  อาจารยสมศักดิ์  กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสรวิศ มูลอินตะ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๘. อาจารยณรงค คชภักดี รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ  เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม                         

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

๑.๑ รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  ๑๓                      

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซ่ึงไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนาไวจำนวน ๑๓ หมุดหมายเพ่ือเปนปจจัย                

ในการขับเคลื่อน โดยมีเปาหมายและทิศทางท่ีชวยในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ท่ีครอบคลุม               

๔ มิติการพัฒนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหมหาวิทยาลัยทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ควบคูไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ               

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ ท้ังดานหลักสูตร ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการจัดการ

หลักสูตรระยะสั้น โดยใหสอดคลองท้ัง ๑๓ หมุดหมาย และ ๔ มิติการพัฒนา 

๒. มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในดานวิชาชีพครูและการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรของประเทศ และเปนโอกาสในการขอใชงบประมาณ หากมีการแขงขันจะมีโอกาสสูงกวา

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๒ ขอมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงขอมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๓ ผลผลิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลผลิตเมลอน ท่ีปลูกดวยระบบการปลูกพืชแบบไรดินดวยโรงเรือน

อัจฉริยะ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๑.๔ การลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือปฏิบัติตาม

มาตรการและเง่ือนไขของโครงการมาตรการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต นักศึกษา                             



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๔ 

 

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย           

และนวัตกรรมกำหนด ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางไดดำเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔  

ตามท่ี ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๑ /๒๕๖๔                     

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์                  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑๕ - ๒๗  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔                

เม่ือวันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 

โร จน หิ รั ญ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป าง  ฝ า ย เล ข านุ ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป า ง                                           

ไดสรุปผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๑๑ /๒๕๖๔                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ              

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู ไดรับเลือกเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ               

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานสภาคณาจารย                



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

และขาราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผูไดรับเลือกเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงนายบัณฑิต โบสถทอง                 

เปนผูไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              

การประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีพ้ืนท่ีดำเนินโครงการเปนจำนวนมาก เห็นควรใหบางพ้ืนท่ี

ดำเนินการเพ่ือเปนตนแบบหรือตัวอยางใหกับชุมชน เพ่ือใหเห็นผลการดำเนินงานชัดเจนข้ึน และสรางความ

โดดเดนใหมหาวิทยาลัย 

๒ . มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมตาง ๆ ให ท่ั วถึง                    

โดยใหนำเสนอเปนรูปธรรม แบบเชิงรุก ซ่ึงอาจทำใหมีผูสนใจเขามาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพ่ิม

มากข้ึน 

๓. มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลโครงการท่ีดำเนินมาแลว อยางตอเนื่อง

เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและชุมชนสามารถอยูไดดวยตนเอง 

๔. ควรปรับแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับอนาคตวาจะตองรับกลุมไหนมาเรียน 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๔ การขอกันเงินเหล่ือมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการขอกันเงินเหลื่อม

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัย 

ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน จากจำนวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร 

๒. รองศาสตราจารยไพโรจน เนียมนาค 

๓. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและไดดำเนินการลงมติเลือกรองศาสตราจารยวชิัย แหวนเพชร 

เปนประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบเลือกรองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร เปนประธานคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมผลงานหาวิทยาลัย 

๕.๒ การพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอ               

ใหท่ีประชุมพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                 

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                 

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑                

เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม  ลางคุลเสน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดยายกลับไปยังคณะวิทยาการจัดการ               

เพ่ื อ เตรียมความพรอมในการจัดทำหลักสูต รใหม  ทำให สาขาวิชานวัตกรรมและธุ ร กิจอาหาร                    

ขาดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ คน และไดจัดหาบุคลากรเพ่ือทดแทนตำแหนงท่ีวางลง  

ดังนั้น จึงอนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากผูชวยศาสตราจารย   

สุขเกษม ลางคุลเสน เปน อาจารยอุษา โบสถทอง ซ่ึงมีคุณวุฒิสัมพันธกับหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๑                

จากผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน เปนอาจารยอุษา โบสถทอง              

๕.๔  การพิจารณ าให ความเห็นชอบการเป ล่ียนแปลงแผนการรับนั กศึกษา                      

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา                      

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓                    

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ จาก ๒๐ คน เปน ๓๐ คน ประกอบดวย 

๑. จาก “แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับผูท่ีไมประสงคเทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) 

จำนวน ๘ คน” เปน “แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับผู ท่ีไมประสงคเทียบสมรรถนะวิชาชีพครู)             

จำนวน ๑๐ คน”  

๒. จาก “แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับผูท่ีประสงคเทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) 

จำนวน ๑๒ คน” เปน แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับผู ท่ีประสงคเทียบสมรรถนะวิชาชีพครู)                 

จำนวน ๒๐ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

ส าข า วิ ช า ห ลั ก สู ต รแ ล ะก า รส อ น  ห ลั ก สู ต รป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๓                    

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ จาก ๒๐ คน เปน ๓๐ คน ประกอบดวย 

๑. จาก “แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับผูท่ีไมประสงคเทียบสมรรถนะ

วิชาชีพครู) จำนวน ๘ คน” เปน  “แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับ               

ผูท่ีไมประสงคเทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) จำนวน ๑๐ คน”  

๒. จาก “แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับผูท่ีประสงคเทียบสมรรถนะ

วิชาชีพครู) จำนวน ๑๒ คน” เปน แผนการเรียน ก แบบ ก ๒ (สำหรับผูท่ีประสงค

เทียบสมรรถนะวิชาชีพครู) จำนวน ๒๐ คน” 

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตร             

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมให 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร เปนผูนำเสนอ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร นำเสนอรายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร เพ่ือเตรียมความพรอม               

ในการเปดหลักสูตร 

๒. มุงเนนใหอาจารยประจำหลักสูตรทำวิจัยในระดับประถมศึกษาใหมากข้ึน 

๓. ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                    

ฉบับท่ี ๑๓  

๔. พัฒนาหลักสูตรใหมีจุดเดนเฉพาะ ใหแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

๕. ใหเนนรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี 

๖. ใหปรับลดจำนวนหนวยกิต โดยสำรวจจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               

การประถมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ

ของท่ีประชุม 

๕.๖  รางประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณ ฑ การประเมินความสามารถ                   

ดานภาษาอังกฤษของผูท่ีจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณารางประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการประเมิน

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูท่ีจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาต            

ท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอ

รายละเอียดรางประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ                   

ของผู ท่ีจะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕.. ให ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหแกไขขอ ๓.๑.๔ เปน IELTS (Academic Module) ไมต่ำกวาระดับ ๕.๐  

๒. ใหแกไขขอ ๓.๒.๑ เปน เขารับการทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทักษะ  

การใชภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต ท่ีโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                     

โดยผลการสอบตองสอบผานรอยละ ๖๐ ข้ึนไป  

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๙ 

 

๓. “กรณีใหผู เขาศึกษาระดับปริญญาเอกยื่นหลักฐานแสดงผลการทดสอบ                

เพ่ือวัดความรูความสามารถทักษะการใชภาษาอังกฤษตามขอ ๓.๒.๑ หรือหลักฐานการสอบผานการฝกอบรม

ตามขอ ๓ .๒.๒ ท่ีงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี                    

ภายใน ๔ ภาคการศึกษาปกต”ิ เห็นควรกำหนดวาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเม่ือไหร 

๔. กรณีผูเขาศึกษาระดับปริญญาเอกไมสามารถยื่นหลักฐานแสดงผลการทดสอบ                

เพ่ือวัดความรูความสามารถทักษะการใชภาษาอังกฤษตามขอ ๓.๒.๑ หรือหลักฐานการสอบผานการฝกอบรม

ตามขอ ๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอยางไร เห็นควรระบุใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑการประเมินความสามารถดาน

ภาษาอั งกฤษของผู ท่ี จ ะ เข าศึ กษ าต อ ระดั บปริญ ญ าเอก  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๔                       

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕ .๗  การขอยก เว น การป ระเมิ นคุ ณ ภาพ การศึ กษ าภ ายใน ระดั บห ลั ก สู ต ร                            

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                            

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อำนาจกิติกร                    

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอ

รายละเอียดการขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๔                   

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                         

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร                          

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

๕.๘ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย เครื่องแบบพนักงานและ

ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย เครื่องแบบ

พนักงานและผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปริตต 

สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร เปนผูนำเสนอ  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ               

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร นำเสนอรายละเอียดรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วา

ดวย เครื่องแบบพนักงานและผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย เครื่องแบบพนักงาน               

และผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๙ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

จำนวน ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑. อนุมัติกำหนดตำแหนงใหผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์  

ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 

  ๒. อนุมัติกำหนดตำแหนงใหผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก 

ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา 

อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป 

 ๓. อนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยเจษฎา ทองสุข 

ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป 

๔. มอบอธิการบดีดำเนินการออกคำส่ังแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยอัมเรศ เนตาสิทธิ์ 

ผูชวยศาสตราจารยฟสิกส ฌอณ บัวกนก อาจารยเจษฎา ทองสุข และใหแจง 

ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันออกคำส่ังแตงตั้งพรอมกับสำเนาคำส่ัง

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทำหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ                   

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคำขอฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ซ่ึงกำหนดในวันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐                   

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วันเสารท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ ๑๑ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 

หัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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