
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๘.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๑. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๗. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๘. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘.  นายไพรวัลย  ปานะโปย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

๙. นายสิทธิเดช สุวรรณผอง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายยวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. อาจารยมุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๗. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๘.  นางอิสสริยภรณ วานิชพิพัฒน นักวิชาการศึกษาพิเศษ 

๙.  รองศาสตราจารยนิรันดร ภักดี อาจารยประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑๐. อาจารยอดิศร สวยฉลาด อาจารยประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๑๑.  อาจารยทยากร สุวรรณภูมิ อาจารยประจำสาขาวิชาดนตรี 

๑๒. อาจารยพงษวิกรานต มหิทธิพงศ อาจารยประจำสาขาวิชาดนตรี 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๑๕. อาจารยพัชรสฤษดิ์  กนิษฐเสน อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๑๖. นางสาวนิรินรัตน ธงชัย เจาหนาท่ีประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ  แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารฯ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคุณ อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารฯ 

๑๙. อาจารยทัตพิชา สกุลสืบ อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารฯ 

๒๐.  อาจารยสิริญญา สุขสวัสดิ์ อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารฯ 

๒๑. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม 
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๒๒. อาจารยสรัญญา บัลลังก อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม 

๒๓. ผูชวยศาสตราจารยละมาย จันทะขาว อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม 

๒๔.  ผูชวยศาสตราจารยโศภิษฐพร ศิลปภิรมยสุข อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม 

๒๕. อาจารยเชาววุฒิ สิงหแกว อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม 

๒๖.  อาจารยเอกชัย ญาณะ อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม 

๒๗. อาจารยศักดิ์ชัย ศรีมากรณ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

๒๘.  อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

๒๙. อาจารยสันติ วงศใหญ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

๓๐. อาจารยประสงค หนอแกว อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

๓๑.  อาจารยวรพล คณิตปญญาเจริญ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

๓๒.  ผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒ ิ โกเมศ รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล 

๓๓. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล แสงงาม อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล 

๓๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมัย ศรีสวย อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล 

๓๕.  ผูชวยศาสตราจารยวีรศักดิ์ ฟองเงิน อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล 

๓๖.  ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ เพ็ชรหาญ อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๓. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๗. ผูชวยศาสตราจารยจักรชัยวัฒน กาวีวงศ อาจารยประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ พุทธิมา อาจารยประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา 

๙. อาจารยศรัญญา วัฒนานนท อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพ่ือสุขภาพ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปด              

การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

    -ไมมี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔  

ตามที ่ ได  มีการประช ุมสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง คร ั ้ งท ี ่  ๑๔/๒๕๖๔                     

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื ่อวันเสารที ่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์                  

ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ - ๒๐  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาให ความเห ็นชอบหลักสูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชา

เกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที ่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสืบเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๔ เม่ือวันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร ดำเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม เพ่ือนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อีกครั้ง บัดนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดดำเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะ              

ของที่ประชุมเรียบรอยแลว ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผู ชวยศาสตราจารยจักรชัยวัฒน กาวีวงศ 

อาจารยประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยจักรชัยวัฒน กาวีวงศ อาจารยประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕              

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๓.๑.๑ - ๓.๑.๓ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรายวิชาสรีรวิทยาพืชและสรีรวิทยา

สัตว เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาแกนเกษตรศาสตร ของชั้นปท่ี ๒ – ๔ หลังจากท่ีเรียนรายวิชาเบื้องตนแลว  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที ่ประชุม และเปดสอน                

ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏิบ ัต ิตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คร ั ้งท ี ่  ๑๔/๒๕๖๔                

เม่ือวันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยปร ิ เยศ ส ิทธ ิสรวง รองอธ ิการบดีฝายบร ิหาร เลขาน ุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที ่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันเสารที ่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั ้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 

โ รจน ห ิ ร ัญ  มหาว ิทยาล ั ย ราชภ ัฏลำปาง  ฝ  าย เลขาน ุ การสภามหาว ิทยาล ั ย ราชภ ัฏลำปาง                                           

ได สร ุปผลการปฏ ิบ ัต ิตามมต ิสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปางในการประช ุม คร ั ้ งท ี ่  ๑๔/๒๕๖๔                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ การเปล่ียนช่ือตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที ่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีนางสาวกานตสินี ไชยวัง จากตำแหนงนักเอกสารสนเทศ เปนตำแหนงเจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๓ การแตงตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงขึ ้น ตำแหนงประเภท

เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น ตำแหนง

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ดังนี้ ๑) นางจันทรฟอง มงคล ตำแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ชำนาญการ ๒) วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ตำแหนงนิติกร ชำนาญการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              

การประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๔ การใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรและใหเปดสอน  

ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรแลวนั้น ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรดังกลาว             



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

จากสภาการพยาบาล เพื ่อให เป นไปตามพระราชบ ัญญัต ิว ิชาช ีพการพยาบาลและการผดุงครรภ                         

บัดนี้คณะกรรมการสภาการพยาบาล ไดมีมติใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๕ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ได แจ งให ท ี ่ประช ุมทราบถึงแนวปฏิบ ัต ิตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอ ุดมศ ึกษา                           

ด วยร ัฐมนตร ีว าการกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนวัตกรรมโดยความเห็นชอบ                   

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดวางแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง หนา ๒๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา

จะตองดำเนินงานภายใตหล ักธรรมาภิบาลดังกลาว และเพื ่อให สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทาง                       

ในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการสงเสริมธรรมาภิบาล สรางหลักประกัน               

ความคุมครองใหเกิดความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจและสรางสำนึกรับผิดชอบใหแกบุคลากรภายใน

สถาบันอุดมศึกษา นิสิต นักศึกษา และผู มีสวนเกี ่ยวของ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพ ิจารณาให ความเห ็นชอบหล ักส ูตรคร ุศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา                  

การประถมศึกษา (๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท ี ่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักส ูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                  

การประถมศึกษา (๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารย           

วิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร อาจารยประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา เปนผูนำเสนอ 

ผู ช วยศาสตราจารยว ิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร อาจารยประจำ

สาขาวิชาการประถมศึกษา นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (๔ ป) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑.๑ 

– ๕.๑.๓ 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรพิจารณาปรับลดจำนวนหนวยกิตลง และไมควรมีกลุมวิชาชีพครูเลือก โดยปรับ

ใหสอดคลองและครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและสาระที่กำหนดไวใน มคอ. ๑ ทั้งนี้ใหสำรวจ

จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  

๒. ไมควรมีปญหาของนักศึกษาแรกเขา เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การประถมศึกษาเปนหลักสูตรใหม และยังไมมีการเปดรับนักศึกษา 

๓. หนา ๑๓๕ ใหแกไขชื ่อภาษาอังกฤษรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู ระดับ

ประถมศึกษา จาก “Learning Management using Digital Technology” เปน “Learning Management 

Science for Elementary Education” 

๔. หนา ๑๔๔ ใหพิจารณาปรับชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของรายวิชานโยบาย

และการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ใหสอดคลองกัน 

๕. ใหแกไขชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) จาก “Bachelor of Education Program in 

Elementary Education” เปน จาก “Bachelor of Education Program (Elementary Education)” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห ็นชอบหล ักส ูตรคร ุศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชาการประถมศ ึกษา (๔ ป )                  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม               

และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                       

(๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา                       

(๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหรองศาสตราจารยนิรันดร ภักดี อาจารย

ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารยนิร ันดร ภักดี อาจารยประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ป) (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) ใหที่ประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรพิจารณาปรับลดจำนวนหนวยกิตลง และไมควรมีกลุมวิชาชีพครูเลือก โดยปรับ

ใหสอดคลองและครอบคลุมตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและสาระที่กำหนดไวใน มคอ. ๑ ทั้งนี้ใหสำรวจ

จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

๒. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา                

ใหแกไขตัวชี้วัด จาก “นักศึกษาครูรอยละ ๑๐๐” เปน “นักศึกษาครูทุกคน” 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

๓. หนา ๗๘ ใหเพิ ่มตัวบงชี ้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)               

ขอ ๑๓ เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ท้ัง ๒ ขอ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ป) (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที ่ประชุม และเปดสอน               

ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             

รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                  

รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวิศท 

เศรษฐกร อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๓.๑ – ๕.๓.๓ 

ที ่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหตัดขอ ๒.๔.๔ หนา ๑๕ กลยุทธ                 

ในการดำเนินการเพื ่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ เพื ่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะ                        

ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    

เพ่ือการส่ือสารสำหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมให  

ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ            

ชาวตางประเทศ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวตางประเทศ นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด            

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๔.๑ – ๕.๔.๓ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หนา ๕๕ ขอ ๒.๓ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา ใหเขียน

อธิบายรายละเอียดใหชัดเจน เชน ชั้นปที่ ๑ เรียนรูศัพท ๓,๐๐๐ คำ ไวยากรณ ๑๕๐ รูป โดยสามารถสื่อสาร  

ไดในดานใด การพูด การอาน หรือการเขียน เปนตน  

๒. ใหพิจารณาทำความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อจัดตั้งศูนย/สำนัก

เปดสอนหลักสูตรระยะสั้น ในประเทศจีน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ

ชาวตางประเทศ หลักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเน ินการตาม

ขอเสนอแนะของท่ีประชุม และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี ้ได ขออนุญาตที ่ประชุมใหอาจารยศร ัญญา               

วัฒนานนท อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ เปนผูนำเสนอ 

อาจารยศรัญญา วัฒนานนท อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง             

พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๕.๑ – ๕.๕.๓ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรพิจารณาปรับชื่อสาขาวิชาใหเปดกวางมากข้ึน 

๒. คุณสมบัติของผู เขาศึกษา ควรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              

สายวิทย - คณิต เนื่องจากวิชาที่เรียนในระดับปริญญาตรี จะตองมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

มากอน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจสมัยใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

ธุรกิจสมัยใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยปยะ วัตถพาณิชย 

อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม เปนผูนำเสนอ 

อาจารยปยะ วัตถพาณิชย อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๖.๑ – ๕.๖.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาควรจัดรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ              

อยูในกลุมวิชาเอกบังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

ส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

สิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยเชาววุฒิ สิงหแกว 

อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม เปนผูนำเสนอ 

อาจารยเชาววุฒิ สิงหแกว อาจารยประจำสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                  

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๗.๑ – ๕.๗.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหอาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ 

อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร เปนผูนำเสนอ 

อาจารยณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง                   

พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๘.๑ – ๕.๘.๓ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. หนา ๑๓๐ ใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษ ของรายวิชาการสรางและวิวัฒนซอฟตแวร 

จาก “Software Construction and Evolution” เปน “Software Development and Evolution”  

๒. ใหพิจารณาปรับตัวบงช ี ้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)               

ขอ ๑๓ จาก “จำนวนผลงานของนักศึกษาทางดานซอฟตแวร หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือมอบ

ใหกับชุมชนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของนักศึกษาชั้นปที่ ๔” เปน “จำนวนผลงานของนักศึกษาทางดาน

ซอฟตแวร หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อมอบใหกับชุมชนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของนักศึกษา

ชั้นปท่ี ๔” เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

๓. ผลงานอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร บทความวิจัย                

ท่ีเผยแพรในวารสาร ควรเขียนในรูปแบบเดียวกันกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และเปด

สอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที ่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ว ิศวกรรมไฟฟาอ ุตสาหกรรม หลักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี ้ ได ขออนุญาตที ่ประช ุมให                  

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

อุตสาหกรรม เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารยประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมาย ๕.๙.๑ – ๕.๙.๓ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาในหนา ๒ ขอ ๕.๕ ใหเพิ่มรายชื่อ

สถาบันท่ีทางหลักสูตรไดทำความรวมมือ  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

๕.๑๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี ้ไดขออนุญาตที ่ประชุมให                  

ผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยประจำ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒิ โกเมศ รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                 

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๐.๑ – ๕.๑๐.๓ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. ชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตรและปริญญา คำวา “innovation” ใหเปลี่ยนตัว i 

เปนตัวพิมพใหญ   

๒. ใหพิจารณายายรายวิชาการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ จากกลุ มวิชาเล ือก                   

เปนกลุมวิชาบังคับ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร             

และนวัตกรรมขอมูล หลักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใหดำเนินการ                  

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และเปดสอนในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๑๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร                       

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร                       

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสาขาวิชา

ไดรับแจงจากคณะใหรองศาสตราจารยชุติกานต รักธรรม และผูชวยศาสตราจารยฤทัย พานิช กลับมาเปน

ศักยภาพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนั้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษจึงไดมีการจัด

ประชุมวาระพิเศษ ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื ่อพิจารณาเปลี ่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหอาจารยทั้ง ๒ คน เปนศักยภาพของหลักสูตร เนื่องจากมีคุณวุฒิและตำแหนง       

ทางวิชาการ และมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงจากอาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย และอาจารยพชรวลี กนิษฐเสน                       

เปนรองศาสตราจารยชุติกานต รักธรรม และผูชวยศาสตราจารยฤทัย พานิช ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔            

เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๑.๑  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ จากอาจารย              

ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย และอาจารยพชรวลี กนิษฐเสน เปนรองศาสตราจารย              

ชุต ิกานต ร ักธรรม และผู ช วยศาสตราจารยฤทัย พานิช ตั ้งแตภาคเร ียน               

ท่ี ๒/๒๕๖๔ เปนตนไป 

๕.๑๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร                                 

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร                                 

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมคือผู ช วย

ศาสตราจารยวาทิต ธรรมเชื้อ เปลี่ยนเปนอาจารยวิไลวรรณ เขมขัน เพ่ือเปนศักยภาพของหลักสูตร ซ่ึงปจจุบัน

สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย 

๕.๑๒.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแกเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในตารางหนา ๒ ใหสอดคลองกับหนา ๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร

บ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาภาษาไทย หล ักส ูตรปร ับปร ุ ง  พ .ศ .  ๒๕๖๒  จาก                   

ผูชวยศาสตราจารยวาทิต ธรรมเช้ือ เปนอาจารยวิไลวรรณ เขมขัน 

๕.๑๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร              

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐    

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร                 

ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากผูชวย

ศาสตราจารยอนรุักษ อาทิตยกวิน จะยายจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและธุรกิจระหวาง

ประเทศ ซึ่งเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับคุณสมบัติของการเปนอาจารยประจำหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จากผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน เปนผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๓.๑  

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธ ุรก ิจค าปลีก หลักส ูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๐                        

จากผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน เปนผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม 

ลางคุลเสน      

๕.๑๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร                   

ของหลักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสต ิกส และธ ุรก ิจระหว างประเทศ                 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร                

ของหล ักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาการจ ัดการโลจ ิสต ิกส และธ ุรก ิจระหว างประเทศ                 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องอาจารยวัลลภ สิงหราช และอาจารยชัยฤกษ ตันติเตชา ไดลาออก            

จากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และทางสาขาวิชาไดรับอาจารยเขามาบรรจุใหม คือ อาจารย

ปญจพร จันทะวงษ และเห็นสมควรวาผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ อาทิตยกวิน มีคุณสมบัติที ่เหมาะสม                

ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากอาจารยวัลลภ สิงหราช เปนอาจารยปญจพร                

จันทะวงษ และจากอาจารยชัยฤกษ ตันติเตชา เปนผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ  อาทิตยกวิน รายละเอียด            

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาการจ ัดการโลจ ิสต ิกส และธ ุ รก ิ จระหว  างประเทศ                 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากอาจารยวัลลภ สิงหราช เปนอาจารยปญจพร                

จันทะวงษ และจากอาจารยชัยฤกษ ตันติเตชา เปนผูชวยศาสตราจารยอนุรักษ  

อาทิตยกวิน 

๕.๑๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร                      

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร                      

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากอาจารยกนกกัญญา รวมไมตรี อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส ไดลาออกเมื ่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                

ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากอาจารยกนกกัญญา รวมไมตรี               

เปนผูชวยศาสตราจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล ซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรและมีผลงานทางวิชาการ            

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมาย ๕.๑๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จากอาจารยกนกกัญญา รวมไมตรี เปนผูชวยศาสตราจารย 

ศิวัช ลาวัลยวดีกุล 

๕.๑๖ การพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการใหปริญญาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ              

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จำนวน ๖๗ คน และนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จำนวน ๑๗๐ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมหาวิทยาลัยสงเสริมในการตีพิมพ

เผยแพรวิทยานิพนธของบัณฑิตท่ีจะสำเร็จการศึกษา ในวารสารไมนอยกวาระดับ TCI กลุมท่ี ๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและอนุมัติการใหปริญญาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ              

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตร จำนวน 

๖๗ คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ไดศึกษารายวิชา

ครบหลักสูตร จำนวน ๑๗๐ คน 

๕.๑๗  การพ ิ จารณาผลประ เม ินค ุณภาพการศ ึ กษาภายในมหาว ิ ทยา ลั ย                          

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหน ง ได  เสนอให ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาผลประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายในมหาว ิทยาลัย                          

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ไดขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร             

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอ

รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหที ่ประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย       เห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย                                  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  

๕.๑๘ การพิจารณา (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี ้ไดขออนุญาตที ่ประชุมใหผู ช วยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์                  

อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอ

รายละเอียด (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหพิจารณาเพิ ่มคาเปาหมายปการศึกษา ๒๕๖๔ ขององคประกอบที ่ ๑.๑              

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม จาก ๓.๕ คะแนน เปน ๔.๖ คะแนน                  

๒. องคประกอบที่ ๖.๖ การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นท่ี

ภูมิภาค มหาวิทยาลัยควรกระตุนบุคลากร ใหไดคะแนนมากกวารอยละ ๕๐ 

๓. กรณีผลงานวิชาการรับใชสังคม เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ยั่งยืน ตอเนื่อง และเกิดข้ึน

จริง ควรดำเนินการ ดังนี้ ๑) มีความตอเนื่องในการดำเนินการ ๒) มีระบบติดตามประเมินผล/ปญหาอุปสรรค

และ ๓) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการ เพ่ือใหผลลัพธออกมาเปนผลงานทางวิชาการได และทำใหชุมชนมี

ความเจริญกาวหนาข้ึน อันเปนการทำวิจัยในลักษณะเก็บขอมูล และการบริการรับใชสังคมไปดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบคาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๙ การพิจารณา (ราง) คำสั ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกรอบอัตรากำลัง ประเภทวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที ่ประชุมพิจารณา (ราง) คำสั ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกรอบอัตรากำลัง ประเภทวิชาการของ

มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

และกรอบอัตรากำลัง ประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

๑. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล  เปนประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย  บุณยเกียรติ เปนรองประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน เปนกรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา  เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร  

๕. อาจารยนุสรา   แสงอราม เปนกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    

๖. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ เปนกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร  

๗. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา  เปนกรรมการ  

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

๘. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดำรงวัฒนกูล เปนกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

๙. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    เปนกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวตองตา    จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ 

ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา 

๕.๒๐ การพิจารณา (ราง) คำสั ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที ่ประชุมพิจารณา (ราง) คำสั ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื ่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนภาระงานและกรอบอัตรากำลัง

ประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง เปนประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. นายปรีชา   ไชยโย  เปนกรรมการ 

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

๓. อาจารยอัคจร  แมะบาน เปนกรรมการ 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

๔. นายวีระชัย    รินดวงดี เปนกรรมการ 

หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร  

๕. นางพิศวง    กองกระโทก เปนกรรมการ   

รักษาการในตำแหนงหัวหนาสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

๖. นางศรีพรรณ              มาปลูก  เปนกรรมการ 

หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร  

๗. นางวรัชญานันท   เมธีวัชรโยธิน เปนกรรมการ  

หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

๘. นางสาวลัดดา   กาจารี  เปนกรรมการ 

หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

๙. นางสาวณัฐนพิน   ขันนาแล เปนกรรมการ 

หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นางพรพิศ   รินดวงดี เปนกรรมการ 

หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑๑. นางสาวฉันทาพัฒน  สมปาน  เปนกรรมการ 

หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๒. นายวรากร   เนือยทอง เปนกรรมการ 

ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน  

๑๓. รองอธิการบดีฝายบริหาร   เปนกรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นายจตุพร   จันทรมา เปนผูชวยเลขานุการ 

ผูอำนวยการกองกลาง 

๑๕. นางสาวสายสุนีย   อินทรไชย เปนผูชวยเลขานุการ 

หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ 

 

๕.๒๑ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ (วาระลับ) 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปร ิ เยศ ส ิทธ ิสรวง รองอธ ิการบด ีฝ ายบร ิหาร เลขาน ุการ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ซ ึ ่งกำหนดในวันเสารท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ ์ ช ั ้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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 

ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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