
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕  

วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๑. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๙. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๐. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา  ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายผลิตเดช แกวบุญเรือง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๓. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๔.  ผูชวยศาสตราจารยรัชนีวรรณ   มาวงศ อาจารยประจำหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยศิรญา    จนาศักดิ์ อาจารยประจำหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสิริรัตน วาวแวว อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๗. อาจารยนิชธาวัลย ฟูคำ อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๘. อาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๙. อาจารยสุพรรณิการ วงศสุตา อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๑๐. อาจารยสุกัญญา แซโก อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

๑๑. นางสาวสมพร   ตะนะวงค            ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๒.  นางสาวจินตนา   ตะนะวงค    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๓.  นายวันเฉลิม  จีบุญมี    นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๔. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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๖. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๙. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๑๑. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕  

ตาม ท่ี ได มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๘ /๒๕๖ ๕                    

เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๗ - ๒๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ รายงานผลการพิจารณาการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร และขอปดหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ 
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วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๕ เห็นชอบการอนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก ๕ คน เหลือ ๒ 

คน และมหาวิทยาลัยไดเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม            

เพ่ือพิจารณาดำเนินการไปแลวนั้น  

เนื่องดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ตามหนังสือท่ี อว ๐๒๐๔/๑๔๓๓๗ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไดแจงผลการพิจารณาเรื่องดังกลาวและมีมติ

ไมใหความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก ๕ คน เหลือ ๒ คน               

แตใหความเห็นชอบหากมหาวิทยาลัยจัดหาจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร

ดังกลาว จากเดิม ๕ คน เหลือ ๓ คน เพ่ือทำหนาท่ีดูแลนักศึกษาคงคางจำนวน ๔๑ คน ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑            

ปการศึกษา ๒๕๖๕ จนกวาจะสำเร็จการศึกษา นั้น  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดมีมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ใหเพ่ิมผูชวยศาสตราจารยเนตรดาว โทธรัตน เปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ดังนั้นขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ เหลือ ๓ คน ดังนี้ 

 ๑) อาจารยชมัยพร กาญจนพันธุ 

 ๒) อาจารยพิมาย วงคทา 

 ๓) ผูชวยศาสตราจารยเนตรดาว โทธรัตน 

 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา กอนแจงใหสำนักปลัดกระทรวง             

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน ดังนี้ 

  ๑) อาจารยชมัยพร กาญจนพันธุ 

  ๒) อาจารยพิมาย วงคทา 

  ๓) ผูชวยศาสตราจารยเนตรดาว โทธรัตน 

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ง ท่ี  ๘ /๒๕๖๕                

เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร            

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดสรุปผลการปฏิบัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 

การประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจาย

งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๓ การเปล่ียนประเภทตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร             

จากตำแหนงประเภทท่ัวไป (ตำแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร) เปนตำแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

(ตำแหนงนักวิทยาศาสตร)  

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                       

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนประเภทตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย               

สังกัดคณะวิทยาศาสตร จากตำแหนงประเภทท่ัวไป (ตำแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร) เปนตำแหนงประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ (ตำแหนงนักวิทยาศาสตร) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔ .๔  การเปล่ียนช่ือตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร                

จำนวน ๒ ตำแหนง  

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                       

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการเปลี่ยนชื่อตำแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ              



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

ครุศาสตร จำนวน ๒ ตำแหนง คือ ๑) นางวิมลรัตน หนองาม จากเดิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เปลี่ยนเปน 

เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปปฏิบัติการ ๒) นางสาวอารีรัตน วงคสายทอง จากเดิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

เปลี่ยนเปน เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔ .๕ การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน ตำแหนงประเภท

เช่ียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๔ คน 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                       

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน ตำแหนง

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๔ คน ไดแก 

๑) นายนฤพล    จิกยอง  ตำแหนง นิติกร ชำนาญการ 

๒) นายสมานมิตร     เมฆโปธิ ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำนาญการ 

๓) นางอรพรรณ   เสริมกลิ่น ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 

๔) นางอนุสรา   เปงอินตา ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๖ รายงานการปดบัญชีเงินฝากธนาคารและการซ้ือพันธบัตรรัฐบาลของกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการปดบัญชีเงินฝากธนาคารและการซ้ือพันธบัตรรัฐบาล              

ของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

ใหความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ตองมีจำนวนหน วยกิตรวมไมน อยกวา ๒๔  หน วยกิต  ในการนี้ ไดขออนุญ าตท่ีประชุมให                      

ผูชวยศาสตราจารยรัชนีวรรณ มาวงศ อาจารยประจำหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปนผูนำเสนอ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

ผูชวยศาสตราจารยรัชนีวรรณ มาวงศ อาจารยประจำหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นำเสนอ

รายละเอียด หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด           

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . ให พิจารณาเพ่ิมรายวิชาท่ี เก่ียวของกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี  ๖               

ทางดานการอนุรักษภูมิปญญา วัฒนธรรมของทองถ่ินและประเทศชาติ  

๒. ใหเพ่ิมรายละเอียดความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู เม่ือสิ้นปการศึกษา               

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๖ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖                   

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑                 

ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการปรับปรุงหลักสูตร       

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติหลักการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารยประจำ

สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) เปนผูนำเสนอ 

อาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) นำเสนอ

รายละเอียดหลักการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง เรื่อง นโยบายเรงดวนดานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอ ๗ กำหนดวากอนพัฒนา                   

หรือการปรับปรุงหลักสูตร ใหหลักสูตรนำเสนอเอกสารแนวคิด (Concept paper) โดยผานความเห็นชอบ  

จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย

ตามลำดับ  

กรณีปรับปรุงหลักสูตร ใหดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ และใหดำเนินการจัดทำเอกสาร

แนวคิด (Concept paper) ควบคูกัน เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติหลักการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

๒. การปรับปรุงหลักสูตร ใหดำเนินการตาม ขอ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร       

พ.ศ . ๒๕๕๙  และจัดทำเอกสารแนวคิด  (Concept paper) ควบคู กัน               

เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงแวดลอม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                                         

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวน

อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่ งแวดลอม                

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาลดลงนอยกวา ๑๐ คน ตอเนื่องทุกป                   

และจากนโยบายของมหาวิทยาลัยตองการพัฒนาหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป                

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเปนรูปแบบแขนงวิชารวมกับศาสตรวิชาอ่ืนๆ ปจจุบัน

ยังมีนักศึกษาท่ีคงเหลือในสูตรนี้อยู ๖ คน จึงขอปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากเดิมจำนวน ๕ คน คงเหลือจำนวน ๒ คน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีเหลือมีศักยภาพท่ีสามารถ

รวมพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบแขนงดังท่ีกลาวขางตน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงแวดลอม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบมีเง่ือนไข โดยงดรับนักศึกษาตั้งแต                

ปการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เปนตนไป และใหปดหลักสูตรโดยสมบูรณเม่ือนักศึกษา

คนสุดทายสำเร็จการศึกษา 

๒. เห็นชอบใหปรับลดจำนวนจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงแวดลอม หลักสูตรปรับปรุง                

พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมจำนวน ๕ คน คงเหลือจำนวน ๒ คน คือ  

๑) ผูชวยศาสตราจารยโศภิษฐพร ศิลปภิรมยสุข 

๒) อาจารยเชาววุฒิ สิงหแกว  

๓.  มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป  

      

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

๕.๔ การพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มัติใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา               

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๕๘ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบและอนุมัติใหปริญญาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี                            

ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบ จำนวน ๕๘ คน 

๕.๕ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ 

อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอ

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๔ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา ในตัวบงชี้ท่ี ๖.๕ การวิจัยและบริการ

วิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค มหาวิทยาลัยควรนำโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางงาน             

สรางรายไดใหชุมชน (U2T) มาพัฒนาตอยอดไปสูการวิจัยรับใชสังคมและการจัดทำผลงานวิชาการ                     

ดานการรับใชสังคม เพ่ือใหมีผลการดำเนินงานใหตัวบงชี้ดังกลาว 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะ             

ของท่ีประชุม 

๕.๖ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐   

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ                 

ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . การประมาณการวงเงินงบประมาณรวม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จำนวน

งบประมาณควรเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป และใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของแตละปดวย 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๒. ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ระบบการคัดเลือกนักศึกษาครุศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ควรกำหนดหนวยนับใหชัดเจน 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และใหดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๗ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเตรียมการวางแผน            

การเบิกจายงบประมาณ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแตละไตรมาส เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกำหนด  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และใหดำเนินการตาม

ขอเสนอแนะของท่ีประชุม             

๕.๘ การพิจารณาอนุญาตใหกันเงินเหล่ือมปงบรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                  

งานตาขายกันนก อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุญาตใหกันเงินเหลื่อมป

งบรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานตาขายกันนก อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ตามท่ีงานอาคารสถานท่ี ไดรับจัดสรรงบประมาณเหลือจาย งบรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔              

งานติดต้ังตาขายกันนก อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงินตามสัญญา ๘๘๕,๐๐๐ บาท 

(แปดแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) และไดขอขยายเวลาเบิกจายเงิน โดยขอขยายเวลาเบิกจายไปเปนภายใน

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้การดำเนินการของผูรับจาง คาดวาจะไมแลวเสร็จตามกำหนด เพ่ือให            

การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตกันเงินเหลื่อมปงบประมาณรายได ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานติดตั้งตาขายกันนกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน ๘๘๕,๐๐๐ 

บาท (แปดแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) ออกไปเปนภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด                 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบและอนุญาตใหกันเงินเหล่ือมปงบรายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

งานตาขายกันนก อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวนเงิน ๘๘๕,๐๐๐ 

บาท (แปดแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยใหขยายเวลาเบิกจาย                                      

ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๒. ใหผูเกี่ยวของควบคุมการดำเนินงานติดตั้งตาขายกันนกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปางอยางเครงครัด  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดิน 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดมอบหมายใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ               

สภามหาวิยาลัย เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดินขางเคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ไมนอยกวา ๑๕ ไร จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

มหาวิทยาลัย ราชการ และชุมชน ทองถ่ินรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการพัฒนาดานอาคารสถานท่ีการ

เรียนการสอน การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา การศึกษาคนควาดานการวิจัยการใหบริการวิชาการแกชุมชน 

ทองถ่ิน ตลอดถึงการสรางความม่ันคงดานการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และการ

บริหารจัดการความขัดแยงของพ้ืนท่ีท่ีติดกับมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรายละเอียดของการใชประโยชน

จากท่ีดินใหเปนรูปธรรม และนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

มติสภามหาวิทยาลัย   ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๐  การพิจารณ า (ราง) กรอบกำหนดจำนวนตำแหน งประเภทผูบริหาร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) กรอบกำหนดจำนวนตำแหนงประเภทผูบริหาร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเหตุผลและความจำเปน               

ของตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน ๑ คน และตำแหนงผูชวยอธิการบดี จำนวน ๓ คน ท่ีตองรับเงินประจำ

ตำแหนงจากงบประมาณรายได 

มติสภามหาวิทยาลัย      เห็นชอบกรอบกำหนดจำนวนตำแหนงประเภทผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง โดยมีเง่ือนไขวาการกำหนดตำแหนงรองอธิการบดี จำนวน ๑ คน              

และตำแหนงผูชวยอธิการบดี จำนวน ๓ คน ท่ีตองรับเงินประจำตำแหนง             

จากงบประมาณรายได หากจะดำเนินการแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง

ดังกลาว ใหระบุเหตุผลและความจำเปนดวย เพ่ือประกอบการพิจารณา              

ของสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๑ การพิจารณาอนุมัติกรอบกำหนดระดับตำแหนงของขาราชการพลเรือน           

ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                 

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกรอบกำหนดระดับตำแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ในรอบ ๔  ป  พ .ศ . ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ตามมาตรา ๒๐                        

ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรมีแรงจูงใจ             

เพ่ือผลักดันใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุน ปรับระดับตำแหนงท่ีสูงข้ึน  

มติสภามหาวิทยาลัย       เห็นชอบการกำหนดระดับตำแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘                       

และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๒ การพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ 

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๖ และ (ราง) แผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวา             

จะรับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖   

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ               

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ และ (ราง) แผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต นักศึกษา

พิการท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แผนการรับ หลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ และแผนประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนิสิต 

นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๖   

๕.๑๓  การแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย                 

และขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย                 

และขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย                 

และขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบดวย 

    



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ ประธานกรรมการ 

       อธิการบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล กรรมการ 

       คณบดีคณะครุศาสตร 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง กรรมการ 

       ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๔. อาจารยเทวฤทธิ์   วิญญา  กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

   ๕. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการและเลขานุการ 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ๖. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการ 

       ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

   ๗. นางสาวธัญญาลักษณ  ทะลือ  ผูชวยเลขานุการ 

       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๕.๑๔  การพิจารณ าใหความเห็นชอบการแตงตั้ งคณ ะกรรมการประจำคณ ะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้ งคณะกรรมการประจำคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย 

๑. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดำรงวัฒนกูล เปนประธานกรรมการ 

              คณบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยจำเนียร  มีสำลี  เปนกรรมการ 

              รองคณบดี 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยนิศากร  สุวรรณ  เปนกรรมการ    

       รองคณบด ี           

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี  จันทรตา เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยจักรชัยวัฒน  กาวีวงศ  เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. อาจารยรัตนภัทร   มะโนชัย  เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

   ๗. รองศาสตราจารยพรชัย  เหลืองอาภาพงศ เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. นายบริบูรณ    บุญยูฮง  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. นายมานพ    พีรพัฒนาพงศ เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

   ๑๐. หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนเลขานุการ 

๕.๑๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร ประกอบดวย 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา  เหลมตระกูล เปนประธานกรรมการ 

              คณบดี 

   ๒. รองศาสตราจารยอัมเรศ  เนตาสิทธิ์ เปนกรรมการ 

              รองคณบดี 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยเกษทิพย  ศิริชัยศิลป เปนกรรมการ    

       รองคณบด ี           

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยดารุณี  นิพันธศานต เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยปณตนนท  เถียรประภากุล เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. อาจารยณฏัฐ    รัตนศิริณิชกุล เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๗. ศาสตราจารยบังอร   เสรีรัตน  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. รองศาสตราจารยประพันธศิร ิ  สุเสารัจ  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. นายไพโรจน    วิเศษ  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

   ๑๐. หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร  เปนเลขานุการ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

๕.๑๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

๑. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ เปนประธานกรรมการ 

              คณบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยวีรนุช  คฤหานนท เปนกรรมการ 

              รองคณบดี 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยธัญลักษณ  งามขำ  เปนกรรมการ    

       รองคณบด ี       

   ๔. รองศาสตราจารยสุรกานต  พยัคฆบุตร เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. อาจารยศิวัช    ตั้งประเสริฐ เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. อาจารยเยาวเรศ   ชูศิริ  เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๗. รองศาสตราจารยวัชรภรณ  ชอลำเจียก เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. ผูชวยศาสตราจารยธรัช  อารีราษฎร เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

   ๑๐. หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร  เปนเลขานุการ 

๕.๑๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

๑. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา  เปนประธานกรรมการ 

              คณบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยวราคม  วงศชัย  เปนกรรมการ 

              รองคณบดี 

   ๓. อาจารยศักดิ์ชัย   ศรีมากรณ เปนกรรมการ    

       รองคณบด ี           

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ  มาลัย  เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. อาจารยนิวัติ    กิจไพศาลสกุล เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๗. ผูชวยศาสตราจารยวรวิชญ  จันทรฉาย เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. นายบุญคุม    บุญญะโสภัต เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. นายปยะพนธ    เช้ือเมืองพาน เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

   ๑๐. หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนเลขานุการ 

๕.๑๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ

จัดการ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการ

จัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย 

๑. อาจารยนุสรา   แสงอราม เปนประธานกรรมการ 

              คณบดี 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยเบญจวรรณ เลาลลิต  เปนกรรมการ 

              รองคณบดี 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ  จันทรแสนตอ เปนกรรมการ    

       รองคณบด ี    

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท  ฐิติยาปราโมทย เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยธนกร  สิริสุคันธา เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. อาจารยอารยา   อริยา  เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๗. รองศาสตราจารยกรไชย  พรลภัสรชกร เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. นายวิวัฒน    จันทรโอภาส เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. นายยศวรรธ     สัชฌะไชย เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

   ๑๐. หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนเลขานุการ 

๕.๑๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะ           

และวัฒนธรรม 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะ             

และวัฒนธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 

๑. อาจารยเสาวรีย   บุญสา  เปนประธานกรรมการ 

              ผูอำนวยการ 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ทองสุข  เปนกรรมการ 

              รองผูอำนวยการ 

   ๓. อาจารยปราการ   ใจดี  เปนกรรมการ    

       รองผูอำนวยการ     

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยศรชัย  เต็งรัตนลอม เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาภรณ  ทองแปน เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. ผูชวยศาสตราจารยอนันต  อุปสอด  เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

   ๗. นายไพฑูรย    โพธิ์ทอง  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. นางจิตร ี    จิวะสันติการ เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. นายอนุกูล    ศิริพันธุ  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

   ๑๐. หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปนเลขานุการ 

๕.๒๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ                    

และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ                    

และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบดวย 

๑. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  โพธิ์แพง เปนประธานกรรมการ 

              ผูอำนวยการ 

   ๒. ผูชวยศาสตราจารยประหยัด  ชวยงาน เปนกรรมการ 

              รองผูอำนวยการ 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยนราธิป  วงษปน  เปนกรรมการ    

       รองผูอำนวยการ     

   ๔. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา  เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. อาจารยนุสรา   แสงอราม เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๗. รองศาสตราจารยรัฐสิทธิ์   สุขะหุต  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. รองศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. นายยศวรรธ    สัชฌะไชย เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๙ 

 

๑๐. หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเลขานุการ 

๕.๒๑ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๒.๑ (ลับ) ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๑ 

๕.๒๒ การพิจารณาอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย ๒.๑ (ลับ) ระเบียบวาระท่ี ๕.๒๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)   

ซ่ึงกำหนดในวัน เสาร ท่ี  ๘  ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙ .๐๐ น. ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น  ๑๐                 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒๐ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายปรีชา ไชยโย) 

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
	ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น)

