
  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  

วันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชมุวิมานเมฆ คาทิริยา รสีอรท แอนด สปา อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

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

ผูมาประชุม  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๕. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ศาสตราจารยสุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๐.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๔. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๕. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๖. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ ี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๘. อาจารยเทวฤทธ์ิ  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๙. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูปฏิบัติหนาทีใ่นการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาที่รอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖. นายภูมินันท รุงแสง นิติกร 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสด์ิ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครศุาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๕. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๗. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๘. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธ์ิแพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารทั่วไป 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๑๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักด์ิ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๑๕. อาจารยสมศักด์ิ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจงใหทราบ  

    ๑.๑ การจัดสัมมนาประชาพิจารณ เรื่อง รางประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... และรางประกาศ 

วาดวย แนวทางการดำเนินงานคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ไดจัดสัมมนาประชาพิจารณ เรื่อง รางประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ             

และวิธีการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน ในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... และรางประกาศ วาดวย                 

แนวทางการดำเนินงานคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - 

๑๔.๐๐ น. โดยผานสื่อระบบ Electronics โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแหง และผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาทุกสังกัดเขารวมประชุมสัมมนาครั้งน้ี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๒ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวานางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง นักศึกษาช้ันปที่ ๕ สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดรับรางวัลพระราชทาน นักศึกษา

รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ขนาดกลาง ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๓ การไดรับรางวัลเหรียญทองระดับโลก จากสมาคมทรัพยสินทางปญญาประดิษฐ

โล ก  (World Invention Intellectual Property Association : WIIPA) จ ากก ารส งน วั ต ก รรม

สิ่งประดิษฐ “Biomex” ในงาน 2022 Japan Design, Idea & Invention Expo ณ ประเทศญีปุ่น 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัย                 

และวิชาการตางประเทศ ไดรับรางวัลเหรียญทองระดับโลก จากสมาคมทรัพยสินทางปญญาประดิษฐโลก 

(World Invention Intellectual Property Association : WIIPA) จากการส งน วัตกรรมสิ่ งป ระ ดิษฐ  

“Biomex” ในงาน 2022 Japan Design, Idea & Invention Expo ณ ประเทศญี่ปุน 

ที่ ป ระ ชุม มี ข อ เสน อแน ะว า  มห า วิท ยาลั ยค วรออก เกี ย ร ติ บั ต ร  วุ ฒิ บั ต ร                          

หรือเข็มเชิดชูเกียรติ ใหกับอาจารยและนักศึกษาที่ไดรับรางวัล โดยรับมอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  

ตามที่ ได มี ก ารประ ชุมสภามหาวิทยาลั ยราช ภัฏลำปาง ครั้ งที่  ๖ /๒๕๖ ๕                    

(ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) เมื่อวันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ                 

ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมต้ังแตหนา ๕ – ๑๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรบัรองรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง                    

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบใหอาจารยพเิศษ รบัผิดชอบสอนเกินกวารอยละ ๕๐ 

ของรายวิชา 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบใหอาจารยพิเศษ รับผิดชอบสอนเกินกวารอยละ 

๕๐ ของรายวิชา ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่              

อว ๐๒๒๔/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ช้ีแจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารยพิเศษ 

ทั้งน้ี หากรายวิชาใดมีความจำเปนตองใชความเช่ียวชาญของบุคลากรภายนอก

มากกวารอยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดำเนินการไดเพ่ือใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด แตตองมี

อาจารยประจำรวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาน้ัน ๆ ดวย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเปนการดำเนินการ           

ที่สอดคลองตามเจตนารมณ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ               

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                

พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ัน จึงขอความเห็นชอบใหอาจารยพิเศษ รับผิดชอบสอนเกินกวารอยละ ๕๐ ของรายวิชา ดังน้ี  

๑) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คือ อาจารยปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล จำนวน 

๖ รายวิชา ไดแก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๓ วิชา ดังน้ี ๑) วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบไม ๓  ๒) วิชาปฏิบัติ               

เครื่องกระทบไม ๕ และ ๓) วิชาปฏิบัติรวมวง ๓ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๓ วิชา ดังน้ี ๑) วิชา

ปฏิบัติเครื่องกระทบไม ๔  ๒) วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบไม ๖ และ ๓) วิชาปฏิบัติรวมวง ๔ 

 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

๒) คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คือ อาจารยศิถี ประณีตพลกรัง จำนวน ๒ รายวิชา 

ไดแก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ วิชา คือ วิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ และภาคเรียนที่               

๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑ วิชา คือ วิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑.๑ – ๓.๑.๒  

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

๑ . ช่ือเรื่องเอกสารประกอบการประชุม ควรสอดคลองกับ ช่ือระเบียบวาระ              

การประชุม 

๒. ควรใหอาจารยผูสอนประจำของสาขาวิชาดนตรี ไปพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหสามารถ

สอนรายวิชาดังกลาวได  

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เหน็ชอบใหอาจารยพิเศษ รับผิดชอบสอนรอยละ ๑๐๐ ของรายวิชา ดังนี้  

   ๑) คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คือ อาจารยปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล 

จำนวน ๖ รายวิชา ไดแก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๓ วิชา ดังนี้               

๑) วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบไม ๓ ๒) วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบไม ๕ และ    

๓) วิชาปฏิบัติรวมวง ๓ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๓ วิชา ดังนี้           

๑) วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบไม ๔ ๒) วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบไม ๖ และ            

๓) วิชาปฏิบัติรวมวง ๔ 

๒) คณะพยาบาลศาสตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คือ อาจารยศิถี ประณีตพลกรัง จำนวน ๒ 

รายวิชา ไดแก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ วิชา คือ วิชากายวิภาค

ศาสตรและสรีรวิทยา ๑ และภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑ วิชา คือ           

วิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒ 

๒. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบั ติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๖ /๒๕๖๕                

เม่ือวันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันเสารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ 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                                           



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

ได สรุปผลการป ฏิ บั ติตามม ติสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏลำปางในการประชุม  ครั้ งที่  ๖ /๒๕๖๕                          

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

๔.๒ การแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหดำรง

ตำแหนงที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคล           

ใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น ตำแหนงประเภทเช่ียวชาญ ระดับชำนาญการ กรณี นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง สมควร           

ใหไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ทั้งน้ีไมกอน วันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๕ ซึ่งเปนวันที่สงผลงานเพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น โดยมอบงาน               

การเจาหนาที่และสวัสดิการดำเนินการทำคำสั่งแตงต้ัง และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ รายละเอียด          

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

ระเบยีบวาระที ่๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การแตงต้ังผูรกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการระหวาง               

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการและคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย ในการน้ีอธิการบดีและรอง

อธิการบดีมีกำหนดเขารวมโครงการศึกษาดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาวจึงทำใหผูดำรงตำแหนง

อธิการบดีไมอยู และไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือใหการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปนไป                     

ดวยความเรียบรอย จึงแตงต้ังอาจารยดวงใจ พุทธวงศ  ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ เปนผูรักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบแตงต้ังอาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ        

เปนผูรักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                          

ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

๕.๒ การพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง (เพิม่เติม) 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพ่ิมเติม) ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดมีคำสั่งที่๔๑/๒๕๖๔                 

เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่           

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แลวน้ัน เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น             

คือ คณะพยาบาลศาสตร เพ่ือใหการติดตามประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงต้ังอาจารยออมทอง 

พัฒนพงษ เปนคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพ่ิมเติม) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เหน็ชอบแตงต้ังอาจารยออมทอง พัฒนพงษ เปนคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มเติม)  

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติการใหปรญิญาบัตรสำหรับนักศกึษาที่สำเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา               

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เหน็ชอบและอนมัุติใหปริญญาสำหรบันกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                   

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ไดศึกษารายวิชาครบ จำนวน ๒๓ คน 

๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขอปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีนักศึกษาแรกเขาลดลงอยางตอเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีมติใหหลักสูตรงดรับ

นักศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่  ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๔ จากการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน                   

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นควรดำเนินการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบมีเง่ือนไข คือ จนกวานักศึกษาคนสุดทาย         

จะสำเร็จการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และงดรับนักศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

และดำเนินการพัฒนาเปนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

เพ่ือใหมีความนาสนใจและเปนประโยชนตอผูใชบัณฑิต รวมไปถึงการบูรณาการศาสตรใหเกิดประโยชนตอ

ภาคอุตสาหกรรม 

ปจจุบันในปการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรมีนักศึกษาคงคาง จำนวน ๒ คน ซึ่งคาดวาจะ

สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๖ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังน้ันจึงขอปดหลักสูตรและขอ

อนุ โลมปรับลดจำนวนอาจารย ผู รับ ผิ ดชอบหลักสู ตร จากจำนวน  ๕  คน  เหลื อ  ๑  คน  ได แก                            

ผูชวยศาสตราจารยสกล จิโนสวัสด์ิ เพ่ือใหอาจารยไดไปพัฒนาหลักสูตรใหม หรือไปประจำในหลักสูตรอ่ืน ๆ 

ตามศักยภาพของอาจารย และจะปดหลักสูตรทันทีเมื่อนักศึกษาคนสุดทายสำเร็จการศึกษา รายละเอียด              

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบมีเงื่อนไข และปดหลักสูตรโดยสมบูรณเม่ือ

นักศึกษา คนสุดทายสำเร็จการศึกษา 

๒. เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒                

จาก ๕ คน เหลือ ๑ คน ตามเสนอ 

๓. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป 

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต และการออกแบบเซรามิกส หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ

เซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ใหดำเนินการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต

และการออกแบบเซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบมีเง่ือนไขและงดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา

ที่ ๑/๒๕๖๕ เปนตนไปน้ัน 

 ทั้งน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ

เซรามิกส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาคงคางอยูจำนวน ๑ คน และจะสำเร็จการศึกษา                  

ในปการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรจึงขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากจำนวน ๕ คน              

เหลือ ๑ คน ไดแก อาจารยวินัย ตะแสง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๕.๕.๑ 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย    ๑. เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก ๕ คน เหลือ ๑ คน ตามเสนอ และปดหลักสูตร

โดยสมบูรณเม่ือนักศึกษา คนสุดทายสำเร็จการศึกษา 

๒. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป 

๕.๖ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๒.๑ (ลับ) ระเบียบวาระที่ ๕.๖ 

๕.๗ การพิจารณาคำฟอง รางคำใหการ และพิจารณามอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปางโดยอธิการบดี ดำเนินคดีปกครองแทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในคดีหมายเลขดำ                 

ที่ บ.๑๗๒/๒๕๖๕ ระหวางผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม ผูฟองคดี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ผูถูกฟองคดี (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๒.๑ (ลับ) 

๕.๘ การเลือกผูสมควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม               

ขออนุญาตออกนอกหองประชุม เน่ืองจากในการประชุมวาระน้ีองคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย           

ที่เขารวมประชุมในระเบียบวาระน้ีตามความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวยกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๒) (๓) (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ไดแก กรรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ที่ประชุมมีมติใหศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    

เปนประธานในการประชุมในระเบียบวาระน้ี 

นายเฉลิมพล ประทีปวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกผูสมควรดำรง

ตำแหนงนายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามบัญชีรายช่ือในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

โดยมีการดำเนินการและวิธีการเลือกผูสมควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ดังน้ี 

๑. องคประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุมในระเบียบวาระน้ี

ตามความในขอ ๗ และขอ ๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ                

และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๑๖(๒) (๓) (๔) และ (๕) แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดแก กรรรมการ            

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร กรรมการ                     

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยผูไดรับการเสนอช่ือ

จะไดรับการพิจารณาใหดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยจะตองมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งใชการลงคะแนนลับตามความในขอ ๘ วรรคสองของขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗                   

ซึ่งในระเบียบวาระน้ี มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมประชุม ๑๗ คน ดังน้ันจึงตองไดรับคะแนนเลือก              

๙ เสียงขึ้นไป  

๒. การลงคะแนนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยรับบัตรลงคะแนนจาก                  

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวจะมีลายมือช่ือของผูเปนประธานการประชุม คือ 

ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓. ในการน้ี ประธานไดเสนอแตงต้ังกรรมการนับคะแนน ประกอบดวย อาจารย               

เสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร และอาจารยเทวฤทธ์ิ วิญญา              

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ที่ประชุมไดดำเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผลการลงคะแนน 

ดังน้ี 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว    ได ๑๗ คะแนน  

๒. ไมประสงคลงคะแนน   -  

ดังน้ัน ผูที่สมควรดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดแก นายสุชาติ 

เมืองแกว 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบใหนายสุชาติ เมืองแกว เปนผูสมควรดำรงตำแหนงนายก                 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบ

ประวัติตามแนวทางการดำเนินการกอนเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานโปรด

เกลาฯ แตงต้ัง  

๒. ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอชื่ อนายสุชาติ  เมืองแกว  เพื่ อขอ

พระราชทานโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหดำรงตำแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ตอไป 

๓. รับรองรายงานการประชมุในระเบียบวาระนี ้

 

 



  

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ วันศุกรท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิท ธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)   

ซึ่งกำหนดในวันอาทิตยที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐                 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รบัทราบ 

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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