
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕  
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
************************************** 

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์สุเทพ สวนใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์สุชาติ เซี่ยงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายชนรรค ์ พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายณรงค์ ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๐. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

ผู้มาประชุม  
๑. นายสุชาติ เมืองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๔.  นายบัณฑิต โบสถ์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๗. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๘. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขนั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๙. อาจารย์เทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

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



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๕. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖. นายผลิตเดช แก้วบุญเรือง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารยสุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 
๓. อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๑.  รองศาสตราจารย์พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๘. อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุชาติ เมืองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในอนาคต 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวคิดผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนในอนาคตของมหาวิทยาลัยของรัฐ ๔ ประเด็น แหล่งข้อมูลจาก RMIT University. Australia, 2020 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๓ 

การประสานงานและระดมสรรพกำลังเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ควรมีหน่วยงานกลาง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรหรือศูนย์การเรียนรู้ 

ร่วมกับคณะ 
๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษาถัดไป ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ด้วยการใช้ติ๊กต๊อก (Tiktok)  
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จของบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  
๕. การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ควรมีการสำรวจ

ความต้องการของผู้เรียนก่อนจัดทำหลักสูตร  

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๒ ประเด็นเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประเด็นเชิงนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลำปาง ๔ ประเด็น ดังนี้ 
๑. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง มีผลกระทบต่อ 

๑.๑ ภาระงานของคณาจารย์ประจำ 
๑.๒ รายได้จากการจัดการศึกษา 
๑.๓ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและระบบเงินกองทุนสวัสดิการ 

๒. คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา มีผลกระทบต่อ 

๒.๑ มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย             
และนวัตกรรม กำหนด 

๒.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๒.๓ การผลิตหลักสูตรใหม่ ๆ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

๓. นโยบายและมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๖๕ มีผลกระทบต่อ 
๓.๑ มาตรฐานหลักสูตร 
๓.๒ การประเมินมาตรฐานการศึกษา 
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๔. นโยบายการพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (U2T) และการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผลกระทบต่อ 

๔.๑ ภาระงานของบุคลากร 
๔.๒ งบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการ 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ควรตีพิมพ์วารสารวิชาการที่อยู่             

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 
(Peer Reviewer) อย่างน้อย ๓ คน และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

๒. ควรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ พัฒนาตำแหน่ งทางวิชาการ เพ่ือติดตาม                 
การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๓ . การบริการวิชาการหรือการทำวิจัยกับท้ องถิ่น  ควรมี การศึกษาปัญ หา                 
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมศึกษาปัญหาที่แท้จริง 

๔. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม              
รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (U2T) และการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น             
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

๕. ควรมีการสื่อสารที่ทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึงความสำคัญและรับทราบประเด็น
ดังกล่าว และควรมีการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นในทางปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๖. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ และมีหน่วยงานกลางเพ่ือขับเคลื่อน              
การพัฒนาหลักสูตรให้เกิดเป็นรูปธรรม 
มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๓ ขอเชิญร่วมงานวันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒   

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร    
มหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕                      
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕                      
ในการนี้ขอเชิญรว่มงานวันแห่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จ                



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๕ 

 

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา                  
ในวันจันทร์ที่  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕  ณ หอประชุมทีปังกร รัศมีโชติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่                
วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  

ตามที่ ได้มี การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ งที่  ๑๐ /๒๕๖๕                    
เมื่อวันเสาร์ที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น . ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจำนวน ๑๖ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๖ – ๒๑  

ในส่ วน ของรับ รองราย งาน การป ระชุ มสภ ามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำป าง                        
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๑๘ ซึ่งเป็นวาระลับ จึงขออนุญาตคณะกรรมการได้พิจารณารับรองก่อน
วาระท่ี ๕.๑๗ ซึ่งเป็นวาระลับเช่นกัน 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๕                
เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                    
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร            
โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้สรุปผลการปฏิบัติ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๖ 

 

๔.๒ รายงานข้อมูลการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รายงานการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบนั้น บัดนี้  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติรับทราบ
การจัดตั้งส่วนงานภายในดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย 
กองทุ นและการบริห ารกองทุ น วิ จั ย  พ .ศ . ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๙  ตุ ล าคม  ๒๕๕๗  ข้ อ  ๑๒ (๑๑ )                         
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน        
ในการนี้ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              
เป็นผู้นำเสนอ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอ 
รายละเอียดผลการดำเนินงานกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรมีการกำกับติดตามงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
๒. การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  ควรให้ พ่ี เลี้ ยงนักวิจัย จับคู่  (Matching) งานวิจัย                  

ในสาขาที่ตรงกันหรือเกี่ยวข้องกัน กับมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้อาจารย์พิเศษ รับผิดชอบสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของรายวิชา  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๗ 

 

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้อาจารย์พิเศษ รับผิดชอบสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่  อว ๐๒๒๔/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ 

ทั้งนี้  หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถดำเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมี
อาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการดำเนินการ           
ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ               
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบให้อาจารย์พิเศษ รับผิดชอบสอนเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้  

๑) อาจารย์สวัสดิ์ ละคำปา จำนวน ๑ รายวิชา คือ วิชาการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

๒) อาจารย์อัมรินทร์ บุญอเนก จำนวน ๑ รายวิชา คือ วิชาการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว และชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓) อาจารย์นิตยา วิ่งเร็ว จำนวน ๑ รายวิชา คือ วิชาสื่อและของเล่นสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้อาจารย์พิเศษ รับผิดชอบสอนร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชา ของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ดังนี้  

๑. อาจารย์สวัสดิ์ ละคำปา จำนวน ๑ รายวิชา คือ วิชาการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

๒. อาจารย์อัมรินทร์ บุญอเนก จำนวน ๑ รายวิชา คือ วิชาการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว และชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๓. อาจารย์นิตยา ว่ิงเร็ว จำนวน ๑ รายวิชา คือ วิชาสื่อและของเล่น
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๘ 

 

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร                   
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่งได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ได้เกษียณอายุราชการ เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ              
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และได้ผ่าน           
มติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕  

ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร เป็นอาจารย์จินตนา อำนาจกิติกร โดยการปรับปรุงแก้ไขนี้ 
เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๕.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . ๒๕๖๑               
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร เป็นอาจารย์จินตนา อำนาจกิติกร 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน ๑ คน คือ อาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทำให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (๔ ปี) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบตามมาตรฐานของหลักสูตร จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๙ 

 

หลักสูตร จากอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย เป็นอาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม โดยการปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขา วิช าภ าษ าไทย  (๔  ปี ) หลั กสู ต รป รับป รุ ง  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๕               
จากอาจารย์ภัทราภรณ์ คำลือสาย เป็นอาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         
ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑                                          

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องด้วยรองศาสตราจารย์สกลวรรณ              
ห่านจิตสุวรรณ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลาออกตั้งแต่วันที่                  
๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบตามมาตรฐาน จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากรองศาสตราจารย์สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เป็นอาจารย์อภิวัฒน์ ศรีภูมั่น                   
โดยการปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จากรองศาสตราจารย์
สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เป็นอาจารย์อภิวัฒน์ ศรีภู ม่ัน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒               
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป                                      

๕.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. ๒๕๖๕                                         

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่คณะ



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

วิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕             
โดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบการปิด
หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
สิ่ งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ๕ คน เหลือ ๒ คน และมหาวิทยาลั ยได้ เสนอ                     
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดำเนินการไปแล้วนั้น               
เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่                       
อว ๐๒๐๔.๕/๒๑๗๔๙ ลงวันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่ารายชื่อของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรชุดที่เสนอขออนุโลมไม่สอดคล้องกับชุดที่ผ่านการพิจารณา
หลักสูตรผ่านระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๕ จึงได้ส่งคืนเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทบทวนตามข้อสังเกตข้างต้น 

ดังนั้นสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จึงขออนุโลมปรับลดจำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม หลั กสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมจำนวน ๕ คน เป็น จำนวน ๑ คน คือผู้ช่วยศาสตราจารย์โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบมีเงื่อนไข โดยงดรับนักศึกษาตั้งแต่                
ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป และให้ปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เม่ือนักศึกษา
คนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา 

๒. เห็นชอบให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร               
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง                
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๕  จ าก เดิ ม จ ำน วน  ๕  ค น  ค ง เห ลื อ จ ำน วน  ๑  ค น  คื อ                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข 

๓.  มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป  

๕.๖ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุน              
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                         

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                  
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา               
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมตารางแสดงผลความสำเร็จที่บรรลุ
เป้าหมายเป็นร้อยละของเป้าหมายที่กำหนดด้วย 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยสนับสนุน              
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ               
ของที่ประชุม 

๕.๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)                                        

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่  ๒๔/๒ ๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น                       
ด้วยรองศาสตราจารย์บุณฑวรรณ วิงวอน กรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    
ตัวแทนจากคณาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน เป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    
ตัวแทนจากคณาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน เป็นกรรมการบริหารกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตัวแทนจากคณาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

๕.๘  การแต่งตั้ งคณ ะกรรมการดำเนิน การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
จากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
จากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวรรณี จันทร์ตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ที่  ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ขอลาออกจากกรรมการดังกล่าว ทำให้กรรมการ                  
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำว่างลง และมหาวิทยาลัยไดดำเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๖(๒) 
(๓) และ (๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และวิธีการไดมา                 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ เรียบรอยแลว 
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวตามขอ ๖(๑) ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย                 
จากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
ผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบเลือกนายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
จากคณาจารยประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                
จากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

 ประกอบด้วย 
๑. นายเฉลิมพล    ประทีปะวณิช  ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายบัณฑิต   โบสถ์ทอง  กรรมการ 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา  กรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายส ี   กรรมการ 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย ไทยสุชาติ  กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๖. อาจารย์ปิยธรณ์  เร่งเร็ว   กรรมการ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง  กรรมการและเลขานุการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๘. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

๙. นางสาววิภาวรรณ  ภูครองทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๕.๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ ง ได้ เสนอให้ที่ ประชุม พิจารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย 

๑. นายบัณฑิต   โบสถ์ทอง  ประธานกรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิญา สุวรรณราช  กรรมการ 

๓. อาจารย์ศิวัช  ตั้งประเสริฐ  กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี  กรรมการ 

๕. อาจารย์วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร  กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล  กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อุปสอด   กรรมการ 

๘. อาจารย์อิสรา  โยริยะ   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทกา  เรืองศิริกุล  กรรมการ 

๑๐. นางสาวรัชสุภา  การักษ ์   กรรมการ 

๑๑. นางสาวชลธิรา  ประเสริฐ  กรรมการ 

๑๒. นางสาวศศธร  เครือนันตา  กรรมการ 

๑๓. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร  วันตัน   กรรมการ 

๕.๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

 รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย             
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่  ๓๙/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณ ะกรรมการกอ งทุ น ส วั ส ดิ ก ารพ นั ก งาน มห าวิท ย าลั ย  ล งวั น ที่  ๑ ๔  พ ฤศจิ ก ายน  ๒ ๕ ๖ ๔                                   
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ และนายปรีชา ไชยโย 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ จึงทำให้ตำแหน่งดังกล่าว ว่างลง เพื่อให้การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา 
รองอธิการบดี  เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง      
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวรรณี  จันทร์ตา  เป็นกรรมการ   
    รองอธิการบดี 
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๕.๑๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                   
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่  ๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ด้วยนายปรีชา 
ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ จึงทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                        
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

๕.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย                    
ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๐๓๐/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  ด้วยนายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี กรรมการและเลขานุการ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงทำให้ตำแหน่ง
ดังกล่าวว่างลง ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี              
เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)                  
และเพ่ือความสะดวกในการใช้คำสั่ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
๑. อธิการบดี      เป็นประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 
๓. รองศาสตราจารย์พิมผกา  โพธิลังกา เป็นกรรมการ 

รองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  ไทยสุชาติ เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  เป็นกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗. รองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง เป็นกรรมการ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๘. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
๙. ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส  สุวรรณ  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. ศาสตราจารย์สุเทพ   สวนใต้  เป็นกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย 
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. หัวหน้างานคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางวันเพ็ญ    ใจแก้วแดง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๕.๑๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามคำสั่ง                  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ด้วยนายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ               
สภามหาวิทยาลัย ได้ เกษียณอายุราชการ เมื่ อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นั้ น  ในการนี้ จึ งเสนอ                        
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งนายจตุพร จันทรมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งนายจตุพร จันทรมา เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ          

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
เนื่องจากกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวาระในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และตามความในข้อ ๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์   สมุทธารักษ์ เป็นประธานกรรมการ 

    อธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน เป็นกรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล เป็นกรรมการ 

    คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  ไทยสุชาติ เป็นกรรมการ 

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ  ผากา  เป็นกรรมการ 

    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทินา  ดำรงวัฒนกูล เป็นกรรมการ 

    คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๗. อาจารย์นุสรา   แสงอร่าม เป็นกรรมการ 

    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๘. อาจารย์ปิยธรณ์   เร่งเร็ว  เป็นกรรมการ 
    รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๙. นายบัณฑิต   โบสถ์ทอง เป็นกรรมการ 

    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

๑๐. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน เป็นกรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 

๑๑. อาจารย์เทวฤทธิ์   วิญญา  เป็นกรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 



  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

      รองอธิการบดี 
๑๓. นางสาวต้องตา   จรูญศรีวัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

      ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 

๑๔. นางศิริพร   ร่วมชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวกฤติมา   สมุทธจักร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๕.๑๕ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                     
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                 
ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ                         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                   
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๖ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 
วาระท่ี ๕.๑๘ (ลับ) 

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ระเบียบ
วาระที่ ๕.๑๘ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจำนวน ๓ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒.๑ (ลับ) 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วาระท่ี ๕.๑๘ (ลับ) โดยไม่มีการแก้ไข 

๕.๑๗ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งให้อาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗ (ลับ) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารย์ปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร เลขานุการ             
สภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
ซึ่งกำหนดในวันอาทิตย์ที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

    (นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชุมและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน) (รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง) 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้กล่ันกรองรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


