
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนห์ิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

************************************** 
ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นายบัณฑิต โบสถ์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๔. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๕. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๖. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๘. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา  ไชยโย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๗.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๘. นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.  รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายยวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. อาจารย์มุกดา สีตลานุชิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๗.  รองศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ปันสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ ์ ภูมลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
๑๐. รองศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์  
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย พันธ์เพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์พิมพ์ผกา อินทะรส อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๑๔.  อาจารย์เยาวเรศ ชูศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๑๕. อาจารย์ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรนันท์ สอนแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ 
๑๗. อาจารย์พิภพ นราแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ 
๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช คฤหานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 
๑๙. อาจารย์ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรา ลาดปะละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววทิยา 
๒๑. อาจารย์วรพล คณิตปัญญาเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงค์ชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒. อาจารย์นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๓. รองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน์วิโรตม์  เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 
๖.  อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๗. อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

    ๑.๑ แนวคิดเชิงนโยบายสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศไทย (Thailand 4.0) 

ประธานได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบถึงแนวคิดเช ิงนโยบายสร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนายุทธศาสตร์ประเทศไทย (Thailand 4.0) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๒ รางวัลที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับ ประจำปี ๒๕๖๔ 
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบถึงรางวัลที ่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้ร ับ ประจำปี ๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๓ กำหนดการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั ้งที ่ ๒๐ “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า                
สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ “ข่วงวัฒนธรรม
ล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ซึ ่งกำหนดขึ ้นระหว่างวันที ่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                      
ณ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

ตามท ี ่ ได ้มีการประช ุมสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง  คร ั ้ งท ี ่  ๑/๒๕๖๕                    
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์                  
ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  
มีจำนวน ๒๐ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๕ – ๒๔  

ในการนี้ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ขอปรับ
เพิ่มข้อเสนอแนะของระเบียบวาระที่ ๓.๑ เป็น “ให้เพิ่มรายวิชาสรีรวิทยาพืชและสรีรวิทยาสัตว์ เป็นวิชาเลือก             
ในกลุ่มวิชาแกนเกษตรศาสตร์ ของชั้นปีที่ ๒ – ๔ หลังจากท่ีเรียนรายวิชาเบื้องต้นแล้ว” 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยใหมี้การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑ ผลการปฏ ิบ ัต ิตามมต ิสภามหาวิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง คร ั ้งท ี ่  ๑/๒๕๖๕                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปร ิ เยศ ส ิทธ ิสรวง รองอธ ิการบดีฝ่ายบร ิหาร เลขาน ุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที ่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ ์ ชั ้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 
โ รจน ์ห ิ ร ัญ  มหาว ิทยาล ั ย ราชภ ัฏลำปาง  ฝ ่ าย เลขาน ุ การสภามหาว ิทยาล ั ย ร าชภ ัฏลำปาง                                           
ได ้สร ุปผลการปฏ ิบ ัต ิตามมต ิสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปางในการประช ุม คร ั ้ งท ี ่  ๑/๒๕๖๕                          
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ              
การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ                



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๕ 

 

การออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี ้ได้ขออนุญาตที ่ประชุมให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์            
วราภรณ์ ภูมลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูมลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑.๑ – ๕.๑.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของชั้นปีที่ ๔ ควรเขียนให้

ชัดเจนว่าหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถทำอะไรได้บ้าง  
๒. การให้นักศึกษาเลือกเรียนในกลุ่มรายวิชาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตั ้งแต่ชั ้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ จำนวน ๑๕ หน่วยกิต ซึ่งมีจ ำนวน ๒ กลุ่มๆ                
ละ ๑๕ หน่วยกิต ดังนั้นควรระบุให้ชัดเจนว่าให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที ่ประชุมและเปิดสอน                
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พันสรวง               
อุดมพุทธิเมฆากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยุกต์ เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีประยกุต์
นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้พิจารณาปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ ๒.๒.๖ เป็น กรณีผู้เข้าเรียนแบบ 

ก๑ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางเคมีหรือหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี หรือมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 

๒. ให้แก้ไขหน้า ๒๕ ข้อ ๕.๔ จำนวนหน่วยกิต จาก “แผน ก๒ วิทยานิพนธ์ ๓๘             
หน่วยกิต” เป็น “แผน ก๒ วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต” 

๓. หน้า ๑๑๘ ให้เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาเคมีอินทรีย์ขั ้นสูง และรายวิชา             
เคมีวัสดุ  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๖ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตร
ปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให ้ดำเน ินการตามข้อเสนอแนะของที ่ประชุม                
และเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                   
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                   
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย พันธ์เพ็ง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย พันธ์เพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  นำเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)                 
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๓.๑ – ๕.๓.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. วิชาเอกเลือก มีจำนวน ๒๑ หน่วยกิต เห็นควรปรับลดรายวิชาเอกเลือก หรือควบ

รวมวิชาเอกเลือก  
๒. ให้พิจารณาปรับคำอธิบายรายวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา ควรเขียนให้เป็น

รายวิชาสัมมนา และให้พิจารณาปรับลดจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา                   
เหลือ ๑ หน่วยกิต 

๓. ให้พิจารณาควบรวบรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บูรณาการและรายวิชา
การสังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์ เป็นรายวิชาเดียวกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๔ ปี) (หลักสูตร
ปร ับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้ดำเน ินการตามข้อเสนอแนะของที ่ประชุม                  
และเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์เยาวเรศ ชูศิริ อาจารย์
ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นผู้นำเสนอ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๗ 

 

อาจารย์เยาวเรศ ชูศ ิร ิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั ่วไป  นำเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  
ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๔.๑ – ๕.๔.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ให้ปรับลดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื่องจากมีจำนวนข้อมากเกินไป 
๒. ให้จัดรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในกลุ่มวิชาเอก

บังคับ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๓ (กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน) 
๓. ให้แก้ไขชื่อรายวิชา จาก “สเต็มศึกษาสำหรับครูวิทย์” เป็น “สเต็มศึกษาสำหรับครู

วิทยาศาสตร์” 
๔. ให้แก้ไขชื่อรายวิชา จาก “วิทยาการคำนวณสำหรับครูวิทย์” เป็น “วิทยาการ

คำนวณสำหรับครูวิทยาศาสตร์” 
๕. ให ้พ ิจารณาปร ับลดจำนวนหน ่วยก ิต ของรายว ิชาส ัมมนาว ิทยาศาสตร์                      

และวิทยาศาสตร์ศึกษา เหลือ ๑ หน่วยกิต 
๖. ตารางที่ ๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู ่รายวิชากลุ ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั ่วไป ให้พิจารณาปรับลดความรับผิดชอบหลัก (จุดดำ)                   
ของรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากมคีวามรับผิดชอบหลัก (จุดดำ) มากเกินไป                  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) (หลักสูตร
ปร ับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้ดำเน ินการตามข้อเสนอแนะของที ่ประชุม                  
และเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์                         
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์                         
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์พิภพ นราแก้ว อาจารย์
ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้นำเสนอ 

อาจารย์พิภพ นราแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๕.๑ – ๕.๕.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕) และเปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๘ 

 

๕.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรคร ุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี                                 
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี                                 
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรนุช คฤหานนท์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี เป็นผู้นำเสนอ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ว ีรนุช คฤหานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  นำเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  ให้ที่ประชุม
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๖.๑ – ๕.๖.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรจัดรายวิชาเคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ เพื่อให้สอดคล้อง

กับปรัชญาของหลักสูตร 
๒. ให้พิจารณาย้ายรายวิชานวัตกรรมเคมี ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 
๓. เห็นควรเตรียมการบูรณาการหลักสูตร ของสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี                

และสาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยเน้นความโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที ่ประชุม และเปิดสอน           
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๕.๗ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                    
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา                    
(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในการนี ้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรา              
ลาดปะละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เป็นผู้นำเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรา ลาดปะละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา  นำเสนอ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)  ให้ที ่ประชุม
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๗.๑ – ๕.๗.๓ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ข ้อ ๑๓ ให ้สอดคล ้องก ับการพ ัฒนาค ุณล ักษณะพ ิ เศษของน ักศ ึ กษา                       
ในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๙ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที ่ประชุม และเปิดสอน                
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร                  
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร                  
ของหล ักส ูตรเทคโนโลย ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาเทคโนโลย ี ไฟฟ ้า  หล ักส ูตรปร ับปร ุ ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                     
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงค์ชัย รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมาย ๕.๘.๑ – ๕.๘.๓  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรเทคโนโลยี
บ ัณฑ ิต  สาขาว ิชา เทคโนโลย ี ไฟฟ ้ า  หล ักส ูตรปร ับปร ุ ง  พ .ศ .  ๒๕๖๒                             
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงค์ชัย 

๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร                 
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร                
ของหลักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลยีพล ังงาน หลักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๒                               
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงค์ชัย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมาย ๕.๙.๑ – ๕.๙.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บ ัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลย ีพล ังงาน หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. ๒๕๖๒                         
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วราคม วงค์ชัย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ 

๕.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร                     
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ด้วยอาจารย์ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา กรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรจาก                
รองคณบดีได้ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดี จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร              
ว่างลง ในการนี้จ ึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาแต่งตั ้งผู ้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ                  
เป็นคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากรองคณบดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศากร สุวรรณ เป็นคณะกรรมการประจำ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจากรองคณบดี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  

๕.๑๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  เพื่อให้           
การดำเนินการให้ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์คณะหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย 
๑. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. คณบดีทุกคณะ     เป็นกรรมการ 
๔. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
๕. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๖. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณและ             
การบริหารทรัพย์สินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ์ เพชรร่วง รองประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว ่าด้วย การเง ิน การงบประมาณและการบริหารทรัพย์สินของ                   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕..  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมาย ๕.๑๒.๑  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๑๐ วรรคสอง เป็น “กรณีมี
ความจำเป็นให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณเพิ ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๙๐ วัน                  
ก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้น” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การเงิน การงบประมาณ
และการบริหารทรัพย์สินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๑๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ์ เพชรร่วง รองประธานคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๑๓.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน                
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๑๔ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ลับ) ๒.๑ 

๕.๑๕ ขอทบทวนการดำเนินการแต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ชุต ิกานต์ ร ักธรรม                 
ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ลับ) 

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ (ลับ) ๒.๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปร ิ เยศ ส ิทธ ิสรวง รองอธ ิการบด ีฝ ่ายบร ิหาร เลขาน ุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   
ซ ึ ่ งกำหนดในว ันเสาร์ที่  ๑๒ ม ีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห ้องประช ุมโอฬารรมย์  ช ั ้น ๑                   
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๒ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 
หัวหน้างานนิติการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


