
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๙. ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ผูมาประชุม  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๘. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๙. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๑. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗.  นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายยวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา ขัติยวรา อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยก่ิงแกว ทิศตึง อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๙. ผูชวยศาสตราจารยธนุพงษ ลมออน อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑๐. อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑๑. อาจารยอมาพร ปวงรังสี อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

๑๒. อาจารยภาคภูมิ พิชวงค อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๔. นางสาวธัญชนก เรือนแกว นักวิชาการพัสดุ 

๑๕. นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ นักวิชาการพัสดุ 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๖.  อาจารยสมศักดิ์  กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓ 

 

๗.  อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ 

๘.  รองศาสตราจารยอัมเรศ  เนตาสิทธิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ  เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม                         

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔  

ตามท่ี ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๒ /๒๕๖๔                     

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เม่ือวันเสารท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์                  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ - ๑๗  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                    

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา            

ไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา

ไปนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔ 

 

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 ลํ าป าง  ฝ า ย เล ข านุ ก ารส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ลํ าป า ง                                           

ไดสรุปผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปางในการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๑๑/๒๕๖๔                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔ .๒  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔                

เม่ือวันเสารท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม                   

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เม่ือวันเสารท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 

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

ไดสรุปผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปางในการประชุม ครั้ ง ท่ี  ๑๒/๒๕๖๔                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๓ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน            

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้ง           

สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๕ 

 

๔.๔ รายงานผลการดําเนินการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T) 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการดําเนินการ

มหาวิทยาลัยสู ตําบล (U2T) ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารย อัญธิชา รุงแสง                 

อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T) ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. สงเสริมการบริการวิชาการ การทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือสรางผลงานทางวิชาการ หรือ

นํามาออกแบบหลักสูตรระยะสั้น  

๒. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T) จะทําอยางไร เพ่ือสรางภาวะผูนํา         

ในชุมชนทองถ่ิน และจะพัฒนาอยางไรใหยั่งยืน 

๓. การจัดทําขอมูลขนาดใหญ  (Big Data) ควรมีระบบรองรับการเขาถึงขอมูล            

ของประชาชน และของแหลงทองเท่ียว โดยการเชื่อมโยงขอมูลกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

๔. ควรมีการจัดหมวดหมูผลิตภัณฑ โดยเลือกตําบลเปนตัวแทน เพ่ือเปนตนแบบ                  

ท้ังนี้ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑใหนาสนใจ 

๕. สงเสริมชองทางการตลาดเพ่ือจัดจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดเสนทาง

การทองเท่ียวชุมชน 

๖. ใหรายงานผลการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล (U2T) ระยะท่ี ๒                

ท่ีเปนโครงการท่ีพัฒนาข้ึนและตอยอดจากระยะท่ี ๑ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๕ การแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง               

(แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) ดวยผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ คันธรส กรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ประเภทคณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ

ดังกลาว จึงทําใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทคณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร             

และสังคมศาสตรวางลง บัดนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเรียบรอยแลว เพ่ือใหกรรมการสภาคณาจารยและ



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๖ 

 

ขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครบองคประกอบ จึงแตงตั้งอาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน                   

เปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๖ รายงานผลการดําเนินการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และบันทึกทะเบียนครุภัณฑ               

กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตําแหนง ไดมอบหมายใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ               

สภามหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และบันทึกทะเบียนครุภัณฑ                    

กอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ในการนี้ รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ               

สภามหาวิทยาลัย ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหนางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ และนางสาวธัญชนก เรือนแกว 

นักวิชาการพัสดุ เปนผูนําเสนอ  

นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ และนางสาวธัญชนก เรือนแกว นักวิชาการพัสดุ 

นําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และบันทึกทะเบียนครุภัณฑกอนปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๖.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๗ พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหน งบริหาร ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงพระราชบัญญัติส งเสริม                    

การใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๗ 

 

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยขัตติยา ขัติยวรา              

อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เปนผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา ขัติยวรา อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ขอ ๑๑ สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตอง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ใหเพ่ิมขอมูลสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19)  

๒. หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ขอ ๑๓.๒ ใหทบทวนเพ่ิมกลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตร             

ท่ีนักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืนตองมาเรียน  

๓ . ให พิ จารณ านํ าโครงการมหาวิทยาลัยสู ตํ าบล  (U2T) โคกหนองนาโม เดล               

และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

๔. หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ ๒.๓ ความคาดหวัง

ของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ – ๔ ควรปรับถอยคําใหกระชับ และปรับให

สอดคลองกับรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

๕. ใหพิจารณายายรายวิชาการคิดอยางสรางสรรคในหมวดวิชาเลือก ไปอยูในหมวดวิชา

บังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๖. ใหพิจารณาปรับชื่อรายวิชา จาก “บริหารจัดการโครงการและสัมมนาในงานพัฒนา

ชุมชน” เปน “การบริหารจัดการโครงการและการจัดสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน” 

๗. ใหพิจารณาปรับชื่อรายวิชา จาก “การจัดการทรัพยากรชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง” 

เปน “การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง”  

๘. ควรมีรายวิชาท่ีเปน Lifelong Learning ท่ีจะ Upskill กับ Reskill ใหกับชุมชนได 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และเปดสอน               

ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา               

นิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยภาคภูมิ พิชวงค       

อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร เปนผูนําเสนอ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๘ 

 

อาจารยภาคภูมิ พิชวงค อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร นําเสนอรายละเอียด

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๒.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหแกไขชื่อยอภาษาอังกฤษ จาก “B.Com.Arts.” เปน “B.Com.Arts” 

๒. ใหปรับถอยคําของปรัชญาใหกระชับ 

๓. หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ ๑ การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ควรปรับใหชัดเจน เปนรูปธรรม  

๔. หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ขอ ๒.๓ ความคาดหวัง

ของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา ควรปรับใหชัดเจนข้ึน 

๕. ใหพิจารณาปรับเนื้อหารายวิชาท่ีสรางสรรคและทันสมัย เพ่ือใหทันตอสถานการณ

ปจจุบัน เชน การออกแบบกราฟก (Graphic Design) เพ่ือผลิตสื่อ (Content) เปนตน 

๖. ควรมีรายวิชาเลือกใหนักศึกษาเรียนขามศาสตร ขามคณะ 

๗. ควรมีผูเชี่ยวชาญมาชวยในจัดการเรียนการสอน 

มติสภามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย      

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                   

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                   

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากปจจุบันไดเปด           

การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี และไดมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหม 

เปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยไดกําหนดใหสามารถเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๖๕ 

เพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง             

พ.ศ. ๒๕๖๐) เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงเพ่ือใหสาขาวิชาดนตรี พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) พ.ศ. ๒๕๖๒                    

ท่ีกําหนดนั้น ดังนั้น จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จํานวน ๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๙ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑ . ให เ พ่ิ ม ข อ มู ล คํ าสั่ งแ ต งตั้ ง ให ดํ า รง ตํ าแห น งผู ช ว ยศ าสต ราจารย ข อ ง                       

ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ เลียวสิริพงษ ผูชวยศาสตราจารยณรงค สมิทธิธรรม และผูชวยศาสตราจารย

ประชุม บุญนอม เพ่ือแสดงใหเห็นวาเปนผูชวยศาสตราจารยในดานใด สาขาใด 

๒. ใหเพ่ิมขอมูลจํานวนนักศึกษาคงอยู ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรี 

๓ . ให ตรวจสอบ คุณ สมบั ติ ของผู ช วยศาสตราจารยประสิทธิ์  เลียวสิ ริพงษ                    

ผูชวยศาสตราจารยณรงค สมิทธิธรรม และผูชวยศาสตราจารยประชุม บุญนอม กับทางสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม  

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

   ๑) รองศาสตราจารยวาท่ี ร.ต.นิรันดร ภักดี   

 เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ เลียวสิริพงษ 

   ๒) รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง   

 เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารยณรงค สมิทธิธรรม 

   ๓) อาจารยพงษวิกรานต มหิทธิพงศ   

 เปล่ียนเปน ผูชวยศาสตราจารยประชุม บุญนอม  

๒. ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และรายงานใหสภามหาวิทยาลัย

ทราบอีกครั้ง 

๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากสาขาวิชา

ภาษาจีนไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนไดพัฒนาผลงาน       

ทางวิชาการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย โดยมีอาจารยสุพรรณิการ วงคสุตา ซ่ึงเปนอาจารยผูสอน           

ของสาขาวิชาท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีตรงตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ไดพัฒนาตนเองในการเผยแพรผลงานวิชาการ เพ่ือใหมีคุณสมบัติในการเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกําหนด  

ดังนั้น สาขาวิชาภาษาจีน จึงมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) จากอาจารย



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๐ 

 

อัจฉรา กวงไหม ท่ีมีคุณวุฒิสัมพันธ เปนอาจารยสุพรรณิการ วงคสุตา ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี              

และปริญญาโทท่ีตรงกับหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จากอาจารยอัจฉรา 

กวงไหม เปนอาจารยสุพรรณิการ วงคสุตา 

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                    

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                    

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีความประสงค            

ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากรองศาสตราจารยวิ พัฒน หม่ันการ เปนอาจารย             

รพีพรรณ จักรสาน เนื่องจากรองศาสตราจารยวิพัฒน หม่ันการ ไดถึงวาระเกษียณในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

โดยเหตุท่ีหลักสูตรไดพิจารณาเปนอาจารยรพีพรรณ จักรสาน มาดํารงตําแหนงนั้น เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา                

ทางครุศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี อันเปนศักยภาพท่ีจําเปนตอหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑                    

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากรองศาสตราจารยวิพัฒน 

หม่ันการ เปนอาจารยรพีพรรณ จักรสาน 

๕.๖ แผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตํ าแหน ง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแผนการรับนัก ศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗                    

ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ              

เปนผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ

รายละเอียดแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๑ 

 

๕.๗ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา             

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุน           

การจัดการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์              

อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนําเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุนการจัดการศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๓ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยสนับสนุน                

การจัดการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๘ การแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลําปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ  

๗(๑) และขอ ๗(๓) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ           

และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๘.๑ 

ตามความขอ ๗(๒) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมเลือกศาสตราจารยสุเทพ              

สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร  เปนประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารยสุเทพ  สวนใต  เปนกรรมการ 

๓. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง เปนกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยศิริ  พรมด ี  เปนกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนา บุญญประภา เปนกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี  เปนเลขานุการ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๒ 

 

๗. อาจารยสุคนธทิพย  สุภาจันทร เปนผูชวยเลขานุการ 

๘. อาจารยประภาพร  แสงบุญเรือง เปนผูชวยเลขานุการ 

๕.๙ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม               

(แทนตําแหนงท่ีวาง) ดวยอาจารยวีรชัย สวางทุกข รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดพนจากตําแหนง

รองคณบดี จึงทําใหตําแหนงกรรมการประจําคณะจากรองคณบดีวางลง ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ไดดําเนินการใหมาซ่ึงกรรมการตามองคประกอบ ขอ ๕(๒) เรียบรอยแลว จึงเสนอแตงตั้งอาจารยศักดิ์ชัย           

ศรีมากรณ เปนคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียด             

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งอาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ เปนคณะกรรมการประจําคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

๕.๑๐ แผนปฏิบัติราชการ (เงินรายไดคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ              

(เงินรายไดคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๐,๔๑๗,๒๐๐ 

บาท (สิบลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ (เงินรายไดคงคลัง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๐,๔๑๗,๒๐๐ บาท (สิบลานส่ีแสนหนึ่งหม่ืน

เจ็ดพันสองรอยบาทถวน) 

๕.๑๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเรียกเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕.. 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ             

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การเรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียด     

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเรียกเก็บเงินคาบํารุง

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๓ 

 

๕.๑๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ เพชรรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมแกไข

รายละเอียดดังนี้ 

๑. ขอ ๔ วรรคสอง แกไขเปน “ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการตามขอบังคับ

นี้ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ วินิจฉัยตีความ และคําวินิจฉัยนั้นถือเปนท่ีสุด”  

๒. ขอ ๕(๒) แกไขเปน “(๒) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม การแตงตั้ง

คณ ะกรรมการธรรมาภิ บ าลและจริยธรรมให เป น ไปตาม ท่ีคณ ะกรรมการข าราชการพล เรือน                          

ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด กรณีท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

มิไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการธรรมภิบาลและจริยธรรมไว ใหแตงต้ังคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และจริยธรรมโดยคําแนะนําของอธิการบดีโดยมีองคประกอบดังนี”้  

๓. ขอ ๕(๓) วรรคสอง แกไขเปน “วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 

คาตอบแทนของคณะกรรมการ การประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม (๒) และ (๓)              

ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                

พ.ศ. ๒๕๖๔ มาบังคับใชโดยอนุโลม”  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการ

ธรรมภิบาลและจริยธรรม ใหครอบคลุมพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙  

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย ธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนและการบริหารกองทุน

วิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ เพชรรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนและการบริหารกองทุน

วิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

๕ .๑ ๔  (ร า ง ) ระ เบี ยบ มห า วิท ยา ลั ย ราชภั ฏ ลํ าป าง ว าด วย  กองทุ น ค ณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕..  

นายวรัชญ เพชรรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕..  

นายวรัชญ เพชรรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕.๑๖ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕..  

นายวรัชญ เพชรรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕.๑๗ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ เพชรรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๘ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ เพชรรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุนคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๑๙ การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์   สมุทธารักษ เปนประธาน 

อธิการบดี 

๒. รองศาสตราจารยปริเยศ  สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

รองอธิการบด ี

๓. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์  อํานาจกิติกร เปนกรรมการ 

รองอธิการบด ี

๔. อาจารยนุสรา    แสงอราม เปนกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  โพธิ์แพง เปนกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   เปนกรรมการ 

๗. อาจารยอัคจร    แมะบาน เปนกรรมการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ    

๘. อาจารยณัฎฐ    รัตนศิริณิชกุล เปนกรรมการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

๙. นางสาวธิดารัตน   ไชยยาสืบ เปนกรรมการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

๑๐. นางสาวสิริลักษณ   คนฉลาด เปนกรรมการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

๑๑. นายปรีชา    ไชยโย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๑๒. หัวหนางานคลัง     เปนผูชวยเลขานุการ 

๑๓. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ  เปนผูชวยเลขานุการ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ซ่ึงกําหนดในวันเสาร ท่ี  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐                   

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๖.๒ การปรับรูปแบบของการศึกษาในอนาคต 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการปรับรูปแบบการศึกษาใน ๒๐ ปขางหนา               

ซ่ึงเปนผลงานวิจัยของ Dr. Chisruaan Henny มีท้ังหมด ๙ ประเด็น เพ่ือเปนประโยชนในการเตรียม              

การปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการศึกษาใหทันสมัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียด               

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูไดตามความตองการ ท้ังรายวิชาหรือ

หลักสูตรท่ีตองการเรียน เวลา สถานท่ี และวิธีการเขาถึง รวมไปถึงการใชรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ตอบสนองตอกลุมผูเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการนํานโยบายเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบ  

การจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการขามศาสตรท่ีตอบสนองตอผูเรียนและการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณแวดลอมในปจจุบัน รวมถึงการนํานโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

๓. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับนโยบายในการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหวางสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  คณบดี  ผูบริหารระดับ

หลักสูตร ฯลฯ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

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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