
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ (โดยผานสือ่อิเล็กทรอนิกส) 

วันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชมุโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรญั มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๘. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๑. อาจารยเทวฤทธ์ิ  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชมุ  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๘. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๙. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๒. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖.  ผูชวยศาสตราจารยนราธิป  วงษปน รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๙. นายผลิตเดช แกวบุญเรือง เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๕. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครศุาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๓. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักด์ิ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๘. อาจารยสมศักด์ิ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทราบ  

    ๑.๑ ปจจัยของความสำเรจ็ในการทำงานยุคใหม 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงปจจัยของความสำเร็จในการทำงานยุคใหม

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๒ การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยพลเอกดาวพงษ 

รัตนสุวรรณ องคมนตรี 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

องคมนตรี ตรวจเย่ียมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานภายใต

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานการยกระดับคุณภาพ

ก ารศึ ก ษ าข อ งค ณ ะต า ง  ๆ  ก ระบ วน ก าร พั ฒ น า  Soft Skills ด วยก ระบ วน ก าร วิศ วก รสั งค ม  

และไดพบปะกับผูนำนักศึกษา เพ่ือรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ทั้งดานการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาอยางเปนรูปธรรมดวยกิจกรรมระหวางเรียน และการพัฒนา Soft Skills แหงศตวรรษ 

ที่  ๒๑ กอนเย่ียมชมหองปฏิบัติการสอน และหองผลิตรายการและสื่อการสอนของคณะครุศาสตร                   

พรอมสอบถามและใหคำแนะนำในการเย่ียมชมแกอาจารยและนักศึกษาดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  

ตามที่ ได มี ก ารประ ชุมสภามหาวิทยาลั ยราช ภัฏลำปาง ครั้ งที่  ๕ /๒๕๖ ๕                    

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื่อวันเสารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารรมย                  

ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๓ – ๒๐  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรบัรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง                    

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๔ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๕ /๒๕๖๕                

เม่ือวันเสารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันเสารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารรมย ช้ัน ๑ อาคารโอฬาร                 

โรจ น หิ รัญ  ม ห า วิท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป าง  ฝ า ย เล ข า นุ ก ารส ภ าม ห า วิท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ล ำป าง                                           

ได สรุปผลการป ฏิ บั ติตามม ติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปางในการประชุม  ครั้ งที่  ๕ /๒๕๖๕                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๔.๒ จำนวนนักศึกษา ปการศกึษา ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงจำนวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปางไดดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนที่ เรียบรอย และมหาวิทยาลัย                   

ไดเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ต้ังแตวันที่  ๖ มิถุนายน                   

พ.ศ. ๒๕๖๕ น้ัน มีจำนวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๙๙๓ คน ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเชิงรุก เพ่ือทำใหนักเรียนเขามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจากจำนวนนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน               

ประชาสัมพันธการรับสมัครโดยนำรุนพ่ีที่ประสบความสำเร็จมาชวยแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย             

จัดโครงการพ่ีชวนนอง โดยใหพ่ีไปชักชวนนองใหเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เปนตน 

๒. สงเสริมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น Higher education sandbox การพัฒนา

หลักสูตรใหมที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม  

๓. เน่ืองจากมีหลักสูตรจำนวนมาก ดังน้ันควรมีการควบรวมหลักสูตรที่มีศาสตร

ใกลเคียงกัน 

๔. การประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ควรเปนหนาที่ของอาจารยในสาขาวิชา             

ไมใชภาระของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน                 

๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวิชาการ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๖๕              



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

(นอกสถานที่) ระหวางวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย ควรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน             

ความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาจำนวนนักศึกษาที่ลดลงดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๔.๓ การเตรยีมความพรอมการเปดเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการเตรียมความพรอมการเปดเรียน                

ปการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลแกผูเรียน ใหไดรับการพัฒนาจากการจัดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ และใหสอดคลอง

เหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในการควบคุมการปฏิบัติ            

ใหเปนไปตามมาตรการในการปองกันและการเฝาระวังการระบาดจากวิกฤตการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID - 19) หรือลดความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ประกอบมติ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงออกประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ อันเน่ืองมาจากการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๗ เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย ครูผูสอน บุคลากร 

นักศึกษา และนักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๔.๔ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย                   

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบหกเดือน 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดมอบหมายใหรองศาสตราจารยธิติมา คุณยศย่ิง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                  

แจงใหที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยกองทุนและ            

การบริหารกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๒(๑๑) ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานผลการดำเนินงาน

ของกองทุนตอสภามหาวิทยาลัยทุกหกเดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

ที่ประชุมมีขอสังเกต ดังน้ี 

๑. ควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับแผนงานวิจัย/โครงการงวิจัย  

๒. หัวหนาโครงการวิจัย/นักวิจัยรวม ควรสอดคลองกับช่ือแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 

คือ แผนงานวิจัยที่มุงเนน การพัฒนาสินคาเกษตรเศรษฐกิจประจำถิ่นตลอดหวงโซอุปทาน หัวหนา

โครงการวิจัย/นักวิจัยรวม ควรมีอาจารยที่สังกัดอยูคณะเทคโนโลยีการเกษตรดวย  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

๓. การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏลำปาง ควรมีการนำเสนอจำนวนทุนที่ ได รับการจัดสรรทั้ งทุนภายใน และทุนภายนอก                       

ใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สหกิจศึกษาและการศึกษา               

เชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขออนุญาตที่ประชุมให           

วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕.. 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

ที่ประชุมรวมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ใหแกไขขอ ๑๑(๓) เปน “ไมอยูระหวางถูกพักการเรียนหรือลาพักการศึกษา” 

๒. ใหแกไขขอ ๑๒(๑) เปน “มีประสบการณการสอนไมนอยกวา ๑ ป” 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สหกิจศึกษาและการศึกษา               

เชิงบรูณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ             

ของที่ประชุม 

๕.๒ (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                 

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมวาในการพิจารณาวาระน้ีเปนการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย จึงขอออกจากหอง

ประชุม ที่ประชุมมอบหมายใหศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธาน                  

ในการประชุม 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดำเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามความขอ ๕(๓) ขอ ๕(๔) และขอ ๕(๖) ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย                  

พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

ในสวนกรรมการตามขอ ๕(๑) และขอ ๕(๕) ขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิไดเลือกกันเอง ซึ่งกรรมการไดเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานคณะกรรมการ               

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา และศาสตราจารยสุเทพ 

สวนใต เปนกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 

ประกอบดวย 

 ๑.  นายเฉลมิพล ประทีปะวณชิ เปนประธานกรรมการ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ เปนกรรมการ 

 อธิการบดี 

๓. นายบณัฑิต    โบสถทอง เปนกรรมการ 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๔. อาจารยเสาวรยี  บุญสา  เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๖. อาจารยเทวฤทธิ์   วิญญา  เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๗. ศาสตราจารยไพบูลย  วิวัฒนวงศวนา เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๘. ศาสตราจารยสุเทพ  สวนใต  เปนกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๙. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง เปนกรรมการ 

 คณาจารยประจำและขาราชการทีไ่มเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. อาจารยอัคจร   แมะบาน เปนกรรมการ 

 คณาจารยประจำและขาราชการทีไ่มเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายส ี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบรหิาร 

๑๒. นางสาวสปุราณ ี  สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการ 

 ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางานประชมุและเลขานุการ 

๑๓. วาที่รอยตรณีฐัพัชร  วันตัน  ผูชวยเลขานุการ 

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จ

การศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓๙๖ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เหน็ชอบและอนมัุติการใหปรญิญาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี                                 

ปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓๙๖ คน  

๕.๔ การจางอาจารยพิเศษวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาจางอาจารยพิเศษวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑                      

ดวยคณะพยาบาลศาสตร ขออนุญาตจางอาจารยพิเศษ เพ่ือปฏิบัติการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร              

และสรีรวิทยา ๑ ซึ่งในวิชาดังกลาวมีความจำเปนตองเชิญผูสอนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีคุณสมบัติ            

ที่จบการศึกษาสาขากายวิภาคศาสตร ตามเน้ือหาคำอธิบายรายวิชาที่ไดรับอนุมัติในหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรใหม) พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังน้ันจึงขอจางอาจารยศิถี ประณีตพลกรัง เปนอาจารยพิเศษวิชา               

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ รอยละ ๑๐๐ ของภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมาย ๕.๔.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. ควรเพ่ิมประวัติของอาจารยพิเศษ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

๒. ควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ขั้นตอนการจางอาจารยพิเศษ                  

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

๓. การขออนุญาตจางอาจารย พิ เศษ ที่ รับผิดชอบสอนเกินกวารอยละ ๕๐                   

ของรายวิชา ควรรวบรวมทุกหลักสูตรที่มีความตองการจางอาจารยพิเศษ และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพียง

ครั้งเดียว กอนเปดภาคการศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย ใหดำเนินการการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

ในครั้งตอไป 

๕.๕ (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ                 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร  

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ัง

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือใหการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

กอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีมาตรฐานและมีความทันสมัยตาม

ความเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาทางวิชาการ รวมทั้งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๕.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตร ควรเปนคณะอนุกรรมการของสภาวิชาการ ประกอบดวย ๑) ผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการเปน

ประธาน ๒) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณบดีหรือรองคณบดีฝายวิชาการเปนกรรมการ เน่ืองจากสภาวิชาการ            

มีคณะกรรมการที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีจัดการเรียนการสอนอยูแลว  

มติสภามหาวิทยาลัย ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

๕.๖ (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ

ทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบ             

การประชุมหมาย ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ประกอบดวย 

๑. อธิการบดี             ประธานการรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา    โพธิลังกา  กรรมการ 

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานวิจัย     

๓. รองศาสตราจารยปริเยศ    สิทธิสรวง  กรรมการ 

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานบริหาร กฎหมาย ระเบียบ  

๔. รองศาสตราจารยอภิรักษ    ชัยเสนา   กรรมการ  

ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕. ผูชวยศาตราจารยศุภวุฒิ    ผากา   กรรมการ 

คณบดีกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๖. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ    พรมเสน  กรรมการ 

คณบดีกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร    

๗. รองศาสตราจารยธิติมา    คุณยศยิ่ง  กรรมการและเลขานุการ 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

๘. อาจารยณรงค     คชภักดี     ผูชวยเลขานุการ 

รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๙. วาที่รอยตรีณัฐพัชร     วันตัน     ผูชวยเลขานุการ 

นิติกร ชำนาญการ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)   

ซึ่งกำหนดในวันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมวิมานเมฆ คาทิลิยา รีสอรท 

แอนด สปา อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๖.๒ (ราง) กำหนดการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ประจำป ๒๕๖๕ (นอกสถานที่) 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงที่ประชุมทราบถึง (ราง) กำหนดการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวาง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ และคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย  ประจำป  ๒๕๖๕  (นอกสถานที่ ) ระหวางวันที่  ๗  - ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๕                         

ณ คาทิลิยา รีสอรท แอนด สปา อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๖.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม   

 

 

 

 (วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย)   

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  ผูกลัน่กรองรายงานการประชุม 

   

       

 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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