
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕  

วันเสารท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๘. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๙. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๐. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๑. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕.  นายภาสกร  สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๖. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายผลิตเดช แกวบุญเรือง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑.  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี 

๔. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ จันทรแสนตอ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยณรงค คชภักดี รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๙. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานงานบริหารท่ัวไป 

๑๐. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

๑.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

๑.๒  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ                

และเง่ือนไขในการแตงตั้งหรือมอบหมายผูตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการ จัดการศึกษา             

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการแตงตั้ งหรือมอบหมายผูตรวจสอบ และการตรวจสอบ                    

การดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรือ่งรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕  

ตาม ท่ี ได มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๙ /๒๕๖ ๕                    

เม่ือวันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๒๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑๕ - ๓๔ 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดิน 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดิน โดยสืบเนื่องจากการประชุม                  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๔ 

 

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรายละเอียด

ของการใชประโยชนจากท่ีดินใหเห็นเปนรูปธรรม และนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง                   

บัดนี้ไดดำเนินการเรียบรอยแลว ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง                

รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนผูนำเสนอ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                     

สภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายละเอียดโครงการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณขางเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      

เพ่ือรองรับการจัดตั้งเปนศูนยความเปนเลิศดานผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใชงบประมาณ              

จากเงินคงคลัง ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสำรวจราคาท่ีดิน และสำรวจราคากลาง และให

นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติซ้ือท่ีดินบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๒. เห็นควรใหหลักสูตรท่ีมีองคความรูทางดานผูสูงวัย เขามาพัฒนาทางดานวิชาการ  

งานวิจัย ซ่ึงจะทำใหสำนักงบประมาณใหความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณใหจัดซ้ือครุภัณฑและสิ่งปลูก

สรางในอนาคต 

๓. ควรสรางศูนยความเปนเลิศทางดานวิชาการท่ีหลากหลาย  

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจัดซ้ือท่ีดิน จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท                     

(สิบหาลานบาทถวน)  

๒. ใหดำเนินการตามกฎหมาย วาดวย การจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

และใหนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติซ้ือท่ีดิน 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ง ท่ี  ๙ /๒๕๖๕                

เม่ือวันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงให ท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุม                   

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ เม่ือวันเสารท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร            

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดสรุปผลการปฏิบัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 

การประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

๔.๒ กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (๘ วัน ๑๕ รอบ) ระหวางวันท่ี ๒๐ - ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๕ โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๖๕ ณ หอประชุมทีป งกรรัศ มีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม  วิทยาเขตสะลวง - ข้ี เหล็ก                  

จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๓ รายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๔  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการติดตามการประเมินผลลัพธการเรียนรู ปการศึกษา 

๒๕๖๔ ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวบงชี้              

ท่ี ๑.๒ การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองสังคมและยุทธศาสตรชาติ ขอ ๕ ทุกหลักสูตรมีการกำหนดผลลัพธ             

การเรียนรูท่ีครอบคลุมผลลัพธผูเรียนท้ัง ๓ ดาน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและจุดเนน                 

ของหลักสูตร และมีการติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีกำหนด เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔ .๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  การเรียกเก็บคาบำรุงการศึกษา             

ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู ท่ี เข าศึกษาตั้ งแตปการศึกษา ๒๕๖๖                 

พ.ศ. ๒๕๖๕  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บคาบำรุง

การศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู ท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๖                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๕ การขอลาออกจากตำแหนงรองอธิการบดี 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการขอลาออกจากตำแหนงรองอธิการบดี ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย        

ราชภัฏลำปางไดมีคำสั่งแตงต้ังรองอธิการบดี ตามคำสั่งท่ี ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องดวย



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อำนาจกิติกร เกษียณอายุราชการ จึงขอลาออกจากตำแหนงรองอธิการบดี 

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๖ การขอลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการขอลาออกจากการเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจำ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไดแตงตั้ง               

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ เนื่องดวย                

ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา ตองไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน จึงขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย            

จากคณาจารยประจำ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๗ การนำเงินงบประมาณคงเหลือ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปดำเนินการ

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการนำเงินงบประมาณ

คงเหลือ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รายละเอียด                 

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๘ การขอกันเงินเหล่ือมป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการขอกันเงินเหลื่อมป 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย เงินรายได                   

จากการใหบริการทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕..  

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ                

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ                 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนง

หัวหนางานนิติการ เปนผูนำเสนอ 

วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ นำเสนอ

รายละเอียด (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย เงินรายไดจากการใหบริการทางวิชาการ              

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย เงินรายได                   

จากการใหบริการทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๒ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. 

นายวรัชญ เพรชรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดตั้งกองทุน                  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๓ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕..                                         

นายวรัชญ เพรชรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๔ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕..                                         

 นายวรัชญ เพรชรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๕ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะ             

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕..                                         

 นายวรัชญ เพรชรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะครศุาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๖ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะ             

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕..                                         

 นายวรัชญ เพรชรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๗ การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะ             

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕..                                         

 นายวรัชญ เพรชรวง รองประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย กองทุนคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติเงินทุนเริ่มตนตามระเบียบมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง วาดวย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของโครงการเดินรถไฟทองเท่ียว                

เชิงพาณิชย ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินโครงการเดิน

รถไฟทองเท่ียวเชิงพาณชิย ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติเงินทุนเริ่มตนตามระเบียบมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง วาดวย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของโครงการเดินรถไฟทองเท่ียว                

เชิงพาณิชย ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินโครงการเดินรถไฟ

ทองเท่ียวเชิงพาณิชย ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ไดขออนุญาต

ท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี เปนผูนำเสนอ  

ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย อาจารยประจำสาขาวิชาการบัญชี 

นำเสนอรายละเอียดโครงการเดินรถไฟทองเท่ียวเชิงพาณิชย  ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย                        

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และการพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ    

และวิธีปฏิบัติ เก่ียวกับการเบิกจายเงินโครงการเดินรถไฟทองเท่ียวเชิงพาณิชย  ระหวางการรถไฟ                     

แหงประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ               

การประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรมีแผนการดำเนินธุรกิจหรือโครงการ (Business Plan) ในระยะ ๓ - ๕ ป   

๒. ควรมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ 

๓. ควรมีจุดศูนยกลาง (Center Point) ในการติดตอกับการรถไฟแหงประเทศไทย 

ประชาชน และผูสนใจ เพ่ือเปนการบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) 

๔. ควรมีการประชาสมัพันธกิจกรรมของโครงการ เพ่ือใหบุคลากรไดทราบวาโครงการ

ท่ีทำความรวมมือกับการรถไฟแหงประเทศไทย เกิดประโยชนและก็สรางคุณประโยชนในดานการศึกษา

อยางไร 

๕. ใหรายงานข้ันตอนการทำความรวมมือระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย               

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติเงินทุนเริ่มตนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง               

วาดวย การบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของโครงการ               

เดิน รถไฟท องเท่ี ยวเชิ งพาณิ ชย  ระหว างการรถไฟแห งประเทศไทย                        

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)              

จากงบคงคลัง 

๒. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับการเบิกจายเงินโครงการเดินรถไฟทองเท่ียวเชิงพาณิชย ระหวาง            

การรถไฟแหงประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓. ใหพิจารณาดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ 

(International College of Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ (International College of Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เห็นควรปรับสัดสวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท จาก ๑๑ คน ไปเพ่ิมในสัดสวน

ของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันของการจัดการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

๒. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการยังขาดรายละเอียดเก่ียวกับ           

แผนงานวิจัยและแผนงานบริการวิชาการ เชน การจัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น (Short Course 

Training) หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการ (International Seminar) เปนตน เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม                    

และเกิดบรรยากาศทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา  

๓. วัตถุประสงคขอ ๑ ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ไมควรนําไป

เปนวัตถุประสงคหลักในการเสนอการขอจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยควรนําเรื่องการผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ มาตั้งเปนวัตถุประสงคหลักสำคัญในขอท่ี ๑ 

๔. มหาวิทยาลัยควรอางถึงเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันในตางประเทศ             

ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูมาเพ่ือสนับสนุนหลักการของโครงการจัดตั้ งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ                    

เพ่ือใหมองเห็นภาพและเกิดความเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึน 

๕. ในการดำเนินการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการนั้น ควรมีการ

จางอาจารยชาวตางประเทศมาประจำในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการดวย และการจัดการศึกษาในหลักสูตร

ของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการควรเปนการจัดการศึกษาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนหลัก 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

๖. ในรายละเอียดของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ควรแสดง

รายละเอียดของหลักสูตรท่ีจะดำเนินการ วามีความโดดเดนท่ีสามารถนําไปแขงขันกับสถาบันอ่ืนไดอยางไร 

๗. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการควรแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ

กลุมเปาหมายท่ีจะดำเนินการเพ่ือรับเขามาศึกษาตอใหชัดเจนวาเปนกลุมเปาหมายใด 

๘. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยเสนอแผนการบริหารบุคลากรภายในท่ีมหาวิทยาลัย              

จะกําหนดใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการดวย เพ่ือใหเกิดความ

เขมแข็งทางวิชาการและเกิดความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัย 

๙ . ชื่อของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการกับหลักสูตรท่ีเสนอในโครงการนั้น                  

ไมสอดคลองกันเนื่องจากหลักสูตรดังกลาวไมสะทอนใหเห็นถึงการเปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary)                

จึงเห็นควรเสนอใหนําสาขาวิชาท่ีสอนทางดานภาษาตาง ๆ เขาไปไวในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ

สหวิทยาการดวย 

๑๐. การบริหารงานวิชาการ ควรดำเนินการเรื่องการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-Degree) ซ่ึ งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ตองเป นหน วยงาน ท่ี มีบทบาท (Take Action)                    

ในการดำเนินการหลักของมหาวิทยาลัย 

๑๑. สำหรับการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มีควรสรางหลักสูตร

นานาชาติกอน โดยคณะตาง ๆ เปนผูดำเนินการ แลวเม่ือเกิดความเขมแข็ง จึงดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัย

นานาชาติสหวิทยาการข้ึน เพ่ือรวบรวมหลักสูตรดังกลาวเขาไวในหนวยงานเดียวกัน หรือดำเนินการจัดตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการข้ึนกอนแลวนําหลักสูตรท่ีเก่ียวของท่ีมีอยูมาไวในโครงสรางการดำเนินการ                 

ของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ  

๑๒. เห็นควรใหมหาวิทยาลัยดำเนินการศึกษาความตองการในการเขาศึกษาตอเพ่ือให

สามารถเปดหลักสูตร ไดตามความตองการ  

๑๓. เห็นควรใหมีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรและแผนการพัฒนาหลักสูตร                

ท่ีจะทำการเปดดำเนินการ ในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาและควรมีแผน    

การบริหารจดัการในระยะ ๕ ป โดยละเอียดมานําเสนอดวย  

๑๔. เปาหมายในการรับนักศึกษาปริญญาเอกในปแรก คอนขางนอยเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบ จากสถาบันอ่ืนท่ีมีการรับนักศึกษาจีน เขามาศึกษาตอ  

๑๕ . ควรใชบุ คลากรของมหาวิทยาลัย ท่ี มีอยู มาเป นทรัพยากรบุ คคลหลัก                     

ในการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เชนเดียวกับใช

ทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน ครุภัณฑตาง ๆ รวมท้ังหองปฏิบัติการท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูแลว เปนตน เพ่ือลดคาใชจาย                   

และงบประมาณสำหรับดำเนินการ และเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย  

๑๖. ควรสรางหลักสูตรท่ีเปนภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติใหเกิดความเขมแข็ง

กอน แลวจึงรวบรวมหลักสูตรดังกลาวมาไวในวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบในหลักการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสหวิทยาการ (International 

College of Interdisciplinary Studies) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                     

โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๐ การพิจารณารับรองสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาและไดทำการสอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของผูสมัครเปนประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาและไดทำการสอน              

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของผูสมัครเปนประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและรับรองสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาและไดทำการสอนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของผูสมัครเปนประธานและกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการตามรายช่ือ ดังนี้ 

  ๑. นายบัณฑิต โบสถทอง  

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยสนธิญา สุวรรณราช  

  ๓. อาจารยศิวัช ตั้งประเสริฐ 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารยปยะรัตน ทองธานี 

  ๕. อาจารยวิไลวรรณ กล่ินถาวร 

  ๖. ผูชวยศาสตราจารยศิวัช ลาวัลยวดีกุล 

  ๗. ผูชวยศาสตราจารยอนันต อุปสอด 

  ๘. อาจารยอิสรา โยริยะ 

  ๙. นางสาวศศธร เครือนันตา 

  ๑๐. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน 

๕.๑๑ การพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มัติใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา               

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๙ คน 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จำนวน ๑๕ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑. เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา                        

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตร               

ในระดับปรญิญาตรี จำนวน ๑๙ คน  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

๒. เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา                        

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตร               

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๕ คน 

๕.๑๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                       

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                       

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตัวบงชี้ ท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                 

การประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบใหยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                

ปการศึกษา ๒๕๖๕ ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา ของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส 

๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเพ่ือสุขภาพ 

๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงแวดลอม 

๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

๕.๑๓  การพิจารณา (ราง) คำส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงตั้ ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประกอบดวย 

๑. นายรชฏ    เช้ือวิโรจน ประธานกรรมการ 

 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี  กรรมการ 

 ผูแทนผูบริหาร 

๓. อาจารยณัฎฐ   รัตนศิริณิชกุล กรรมการ 

ผูแทนบุคลากรสายวิชาการ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

๔. นายบัณฑิต   โบสถทอง กรรมการ 

ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

๕. นายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กรรมการ 

ผูแทนนักศึกษา 

๖. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการ 

รองอธิการบดฝีายบริหาร 

๗. ผูอำนวยการกองกลาง   ผูชวยเลขานุการ 

๘. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ ผูชวยเลขานุการ 

๕.๑๔  การพิจารณา (ราง) คำส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงตั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรเพ่ิมหนาท่ีและอำนาจ               

ของคณะกรรมการความเสี่ยงในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงดวย   

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย 

๑) ผูชวยศาสตราจารยจารึก  สิงหปรีชา ประธานกรรมการ 

๒) รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการ 

๓) ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ  ฮ่ันยะลา กรรมการ 

๔) ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท   ฐิติยาปราโมทย กรรมการ 

๕) อาจารยอัคจร   แมะบาน กรรมการ 

๖) ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คำใจหนัก เลขานุการ 

๗) ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน   ผูชวยเลขานุการ 

๘) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   ผูชวยเลขานุการ  

๒. ใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร            

และสังคมศาสตร 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน เปนประธานกรรมการ 

              คณบดี 

   ๒. อาจารยอัคจร    แมะบาน เปนกรรมการ 

              รองคณบดี 

   ๓. ผูชวยศาสตราจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ เปนกรรมการ    

       รองคณบด ี           

   ๔. ผูชวยศาสตราจารยอนันต  อุปสอด  เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๕. อาจารยนริศรา   ภาษิตวิไลธรรม เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ  

   ๖. อาจารยฐาปนี   ชุมพลวงศ เปนกรรมการ 

       คณาจารยประจำ 

   ๗. ผูชวยศาสตราจารยวันชาติ  นภาศร ี  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๘. นายกฤษณพันธ   เพ็งศร ี  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ  

   ๙. นางสาวภัทรา   มานอย  เปนกรรมการ 

       ผูทรงคุณวุฒิ 

   ๑๐. หัวหนาสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนเลขานุการ 

๕.๑๖ การแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ วันเสารท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

๕.๑๗ การแตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ                

และเลขานุการสภาวิชาการ (แทนตำแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ                

และเลขานุการสภาวิชาการ (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

๕.๑๘ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ลับ)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๑๘ (ลับ) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)   

ซ่ึงกำหนดในวันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐                 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม   

 

 

 

 (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง)  

 รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

 ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม  ผูตรวจรายงานการประชุม 


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	(โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
	ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอื่น)

