
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์) 
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนสั สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔. ศาสตราจารย์ดนัย บุณยเกียรต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๕. ศาสตราจารย์สเุทพ สวนใต ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๖. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๗. รองศาสตราจารยส์ุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๘. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นายณรงค์ ธรรมจาร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 
๑๔. อาจารยเ์สาวรีย ์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 
๑๖. อาจารยเ์ทวฤทธ์ิ  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 

ผู้มาประชุม  
๑. ศาสตราจารย์ไพบลูย ์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารกัษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ 
๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๔. รองศาสตราจารย์ไพฑรูย ์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป์ระจ า 
๖. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหนง่ 
๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหนง่บริหาร 

ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ  ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสปุราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๗.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
๘.  นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
๙. นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
๒. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. อาจารย์มกุดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
๔. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบลูย ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๖. อาจารย์อจัฉริยา ครุธาโรจน ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร ์
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธ์ิแพง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบรหิารทั่วไป 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม                         
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์               
โควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่งรัฐบาลได้มีการปรับแผนแม่บท                      
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการบรรเทาผลกระทบที่ เกิดจาก
สถานการณ์โควิด - ๑๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ  

๑.๒ ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาภาค ทั้ ง ๖ ภาค                  
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์                 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี รวมถึงนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการ              
ของนายกรัฐมนตรี ควบคู่กับศักยภาพ โอกาส และบริบทการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพื่อใช้ เป็นกรอบ                 
ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับภาคให้กับส่วนราชการ และเป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด                      
และแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดในช่วงเวลาเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔  

ตามที่ ได้ มี ก ารป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง  ครั้ งที่  ๙ /๒๕๖๔                     
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ                  
ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจ านวน ๑๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๗ – ๒๐ 

มติสภามหาวิทยาลยั  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                    
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

-ไม่มี- 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้ง ท่ี  ๙ /๒๕๖๔                
เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิท ธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ ายบริห าร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โรจ น์ หิ รัญ  ม ห า วิท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป าง ฝ่ าย เล ขานุ ก าร ส ภ าม ห า วิท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล าป า ง                                           
ได้ สรุปผลการป ฏิบั ติ ตามมติสภามห าวิทยาลั ยราชภัฏล าป างในการประชุ ม  ครั้ งที่  ๙ /๒๕๖๔                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 

๔.๒ การลดค่าบ ารุงการศึกษาและมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑        
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลดค่าบ ารุงการศึกษาและมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) และแพร่กระจายไปทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน รัฐบาลจึง
ออกข้อก าหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔               
เป็นต้นไปนั้น ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ
มาตรการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ
ดังกล่าว เมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง นักเรียน               
และนักศึกษาที่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                     
(COVID - 19) ซึ่งลดให้ ๕๐% โดยมหาวิทยาลัยออก ๒๐% รัฐบาลสมทบให้อีก ๓๐% รายละเอียด             
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 

๔.๓ จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อย และมหาวิทยาลัย      
ได้เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่  ๕ กรกฎาคม                  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๕ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมานั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔                 
และข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

ที่ประชุมให้ ข้อเสนอแนะว่าเห็นควรให้กรรมการสภาวิชาการและกรรมการ                        
สภามหาวิทยาลัย ประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร เรื่องการพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการข้ามศาสตร์                    
เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการพิจารณาความซ้ าซ้อนของหลักสูตรต่าง ๆ  

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การเสนอขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ค.บ. ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  เกินแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เกินแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เนื่องจากคุรุสภาก าหนดให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา รายงานข้อมูลผู้ เข้าศึกษาในระบบ                  
KSP Bundit คณะวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ค.บ. ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับนักศึกษาเกินจ านวนตามแผนรับที่ระบุไว้             
ใน มคอ.๒ ของหลักสูตร ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เกินแผนรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จากเดิมจ านวน ๖๐ คนต่อปีการศึกษา เป็นจ านวน ๖๔ คนต่อปีการศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                 
(ค .บ . ๔  ปี ) ห ลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  เกิ น แ ผนรั บ นั ก ศึ กษ า                         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมจ านวน ๖๐ คนต่อปีการศึกษา เป็นจ านวน ๖๔ คน   
ต่อปีการศึกษา 

๕ .๒ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร                  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้น าเสนอ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๖ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ านาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมพิจารณา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                               
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขออนุมัติกรอบงบประมาณร้อยละ ๙๐                   
ของประมาณการรายได้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ที่ป ระชุม เห็ นควรให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการด าเนินการเรื่ องงบลงทุน                  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกรอบงบประมาณร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายได้ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                   
พ.ศ. ๒๕๔๘ หากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณเพิ่มเติม สามารถให้ด าเนินการขอใช้งบ                  
คงคลังได้ และให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายได้  หากมหาวิทยาลัย                     
มีความจ าเป็นท่ีจะใช้งบประมาณเพ่ิมเติม สามารถให้ด าเนินการขอใช้งบคงคลังได้ 

๕.๔ การพิจารณาแผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร ค าใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เสนอผลการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด
ศักยภาพองค์กร และตัวช้ีวัดการด าเนินงานเพื่อก าหนดกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง             
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่               
๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลประเมินดังกล่าวไปแล้วนั้น                    
เพื่อให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก าหนดว่า เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา                
และได้เลือกสังกัดกลุ่มตามข้อ ๓ แล้ว ให้คณะกรรมการตามวรรคสองจัดท าแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ             
ของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือ



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๗ 

 

แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น  เพื่ อการจัดสรรงบประมาณตามมาตรา ๔๕ เพื่ อน าเสนอ                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลยั เห็นชอบแผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๕.๕ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุร ชัย ขวัญ เมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ได้เสนอให้ที่ประชุม                
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์                
และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สงวนกลาง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  ไม่ เห็นด้วยที่จะออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                      
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล               
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์              
พจนะลาวัณย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยต าแห น่ง และ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ อ านาจ สงวนกลาง กรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ไม่เห็นชอบ  

๕.๖ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี ๔)                
พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารย์สุร ชัย ขวัญ เมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูง ข้ึน (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง           
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๘ 

 

๕.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติ ศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๒. รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง กรรมการ 

ผู้ท่ีเป็นนักกฎหมาย หรือมีความรู้ทางกฎหมาย 
๓. นางศรีจันทร์   พลับจั่น  กรรมการ 

ผู้ท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยการให้
ค าปรึกษาหรือการรักษาแก่ประชาชน 

๔. นางธีรารัตน์   บุญกุณะ กรรมการ 
ผู้ท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยการให้
ค าปรึกษาหรือการรักษาแก่ประชาชน 

๕. รองศาสตราจารย์จาตุรงค์ เหมรา  กรรมการ 
บุคคลภายนอกซึ่งปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับงานทางแพทย์ วิทยาศาสตร์หรือ
กฎหมาย 

๖. รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๕.๘ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการและการให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ลับ) 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๙ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ซึ่งก าหนดในวันเสาร์ที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มติสภามหาวิทยาลยั รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลอื)   (นางสาวสปุราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานนิติการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม  ผู้กลั่นกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารยป์รเิยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


