
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕  

วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายชนรรค พุทธมิลนิประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๗. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๕.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๖. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๙. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๐. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๑. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ  อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๓. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒ 

 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายจตุพร จันทรมา 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. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๔.  รองศาสตราจารยณัฏฐดนัย  ประเทืองบริบูรณ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕. รองศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยมยุรี  ชมพู อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๘. อาจารยทิพรัตน  ติฆะปญญา อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๙. อาจารยรจเรจ  นันตา อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๐.  อาจารยรัตนภัทร  มะโนชัย อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยศิริ พรมดี กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๒.  อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง ผูชวยเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                   

   และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๓. นางสาวธิดารัตน ไชยยาสืบ อนุกรรมการและเลขานุการกรรมการติดตาม ตรวจสอบ                   

   และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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๑๔.  นางสาวรัตนศิริ  ยืนยัง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 

   รักษาการในตำแหนงหัวหนางานคลัง 

๑๕. นางอรพรรณ  เสริมกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 

๑๖.  นางสาวศิวพร ใจหงอก นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๒. รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลำพอง กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๓. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนา บุญญประภา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๔.  รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๘. อาจารยนุสรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๑. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

๑.๑ ความสำคัญของการศึกษาตอการพัฒนามนุษยและสังคม 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงความสำคัญของการศึกษาตอการพัฒนามนุษย   

และสังคม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 
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๑.๒ กำหนดการการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               

โดยตำแหนง ไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร แจงกำหนดการการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย               

ราชภัฏลำปาง ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พลเอกสุรยุทธ จุลานนท 

ประธานองคมนตรี เปนผูแทนพระองค พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อำเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๙๔๕ คน  

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕  

ตามท่ี ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๑ /๒๕๖๕                    

เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๘ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๘ - ๒๕  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕     

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ (ลับ)  

ตาม ท่ี ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๑ /๒๕๖๕                    

เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒.๒ (ลับ)  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑๗ (ลับ) โดยไมมีการแกไข 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๕                

เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

นายจตุพร จันทรมา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา                

จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เม่ือวันเสารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                     

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง            

ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ สรุปขอมูลตำแหนงทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

นายจตุพร จันทรมา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา            

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕                  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหสรุปขอมูลตำแหนง ทางวิชาการของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                         

ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ บัดนี้ไดดำเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔ .๓ การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน ตำแหนงประเภท

เช่ียวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน ๔ คน 

นายจตุพร จันทรมา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึง              

การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน ตำแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 

ระดับชำนาญการ จำนวน ๔ คน ดังนี้ 

๑) นางสาวนันทกา  เรืองศิริกุล ตำแหนง เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป ชำนาญการ 

๒) นางสาวศศธร  เครือนันตา ตำแหนง นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ 

๓) นางสาวทัศนีย   เสียงดัง  ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 

๔) นางสาวสิริลักษณ  คนฉลาด ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๖ 

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔ .๔  รางวัลองคกรท่ี มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง                

ครั้งท่ี ๘ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดานปลอดความรับผิดทางละเมิด) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงให ท่ีประชุมวาเม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง                

รองอธิการบดีฝายบริหาร พรอมดวยวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ               

รับรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ครั้งท่ี ๘ ประจำปงบประมาณ     

พ.ศ . ๒๕๖๔ จากพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ณ  ตึกสันติ ไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

กรุงเทพมหานคร 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดรับผลการประเมินหลักเกณฑรางวัลองคกร                   

ท่ี มีความเป น เลิศ ในการบริหารจัดการด านการเงินการคลั ง ประจำป งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔                                  

ดานปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเดน ผลคะแนน ๙๑.๒๖ จากกรมบัญชีกลาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๕ รางวัลสถาบันการศึกษาดีเดน ดานสงเสริมการตานคอรรัปช่ัน ประจำป ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมวาเม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง                  

รองอธิการบดีฝายบริหาร รับใบประกาศเกียรติ คุณ ประเภทสถาบันการศึกษาดี เดน ดานสงเสริม                        

การต านคอรรัปชั่น  จาก ฯพณ ฯ ชวน หลีกภั ย  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู แทนราษฎร                                 

ในงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022” สงเสริมการตานคอรรัปชั่น ประจำป ๒๕๖๕                      

โดยสมาคมผูสื่อขาวตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) ณ หองเบญจนฤมิต ชั้น ๔ อาคารเบญจรังสฤษ สถานีวิทยุ

โทรทัศนกองทัพบก (ททบ.๕) กรุงเทพมหานคร  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๖ รายงานการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย              

ราชภัฏลำปาง โดยอางถึงหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๒/ว๔๗๙ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอ

รายงานการเงินเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิธีการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของสวนราชการ                      

เพ่ือแสดงรายการท่ีครอบคลุมทรัพยากรท้ังหมดของหนวยงาน โดยใหหนวยงานของภาครัฐนำสงรายงาน



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๗ 

 

การเงินภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๔.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔ .๗  ประมวลจริยธรรมข าราชการพลเรือน ในสถาบัน อุดมศึกษา บุคลากร                     

และผูปฏิบัติงานอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร                     

และผูปฏิบัติงานอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษา ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   

ไดกำหนดใหมีประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผูปฏิบัติงานอ่ืน                  

ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของขาราชการพลเรือน                 

ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผูปฏิบั ติงานอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับสภาพคุณงามความดี                      

ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติท่ีควรกระทำหรือไมควร

กระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเวนความชั่ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              

การประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๙ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายชนรรรค  พุทธมิลินประทีป ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมทราบ ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ แกไขถึง ฉบับท่ี ๓                

พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๑๓ (๙) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การตรวจสอบภายใน                    

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอ ๑๗(๙) รายงานผลการดำเนินงาน



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๘ 

 

ของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ประกอบดวยการรายงานตอสภามหาวิทยาลัย                                          

และการรายงานตอบุคคลภายนอก ท้ังนี้การรายงานตอบุคคลภายนอกใหรายงานในรายงานประจำป                  

ของมหาวิทยาลัย หรือเผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูลงนาม              

ในรายงานดังกลาว และตองมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้ ก) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ                

การบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงานของรัฐ             

ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในดานการเงิน ค) จำนวนครั้งในการจัด

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละราย                         

และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ ๘.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ              

ตอสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๑๐ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ (แทนตำแหนงท่ีวาง) 

นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (แทนตำแหนงท่ีวาง) กรรมการ                

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย               

จากคณาจารยประจำ (แทนตำแหนงท่ีวาง) ซ่ึงผลปรากฏวาผูไดรับเลือก คือ ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ              

อินตะวงศา 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

๔.๑๑ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบ                    

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดออกแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เม่ือป                

พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวนั้น  ซ่ึงกำหนดวาอาจมีการกำหนดมาตรการ แนวทาง หรือหลักเกณฑ เพ่ิมเติม                    

ในอนาคต ซ่ึงตอมารัฐมนตรีว าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจั ย  และนวัตกรรม                            

โดยความเห็ นชอบของคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา ได ออกแนวปฏิบั ติตามหลักธรรมาภิบาล                           

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพ่ือสงเสริม           

และสนับสนุน ให เกิดธรรมาภิ บาล ท่ีดี ในสถาบัน อุดมศึกษาอยางยั่ งยืน ให เหมาะสมกับป จจุบั น                             

และเพ่ือใหมหาวิทยาลัยและผูท่ีมีสวนเก่ียวของไดพิจารณาดำเนินการใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติดังกลาว 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ               

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขออนุญาตท่ีประชุม

ใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . ให แก ไขข อ  ๑๗  เป น  “การรับ โอนนั ก ศึกษาของมหาวิทยาลัยและจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ” 

๒. ใหแกไขขอ ๑๘ เปน “การเทียบโอนผลการเรียน การยกเวนการเรียนรายวิชา    

และการเทียบโอนประสบการณ ใหเปนไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด” 

๓ . ให แก ไขขอ  ๒๑  การลงทะเบี ยน เรียน  ขอ  (จ ) (๓ ) เป น  “หากมี เหตุผล                      

และความจำเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทำไดโดยการอนุมัติ                       

จากมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ แตตองไมกระทบตอมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร”ี 

๔. ใหตัดขอ ๓๒ (ง) ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕..  

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ               

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขออนุญาตท่ีประชุม

ใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียด             

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรเพ่ิมหลักสูตรนักวิจัย                 

หลังปริญญาเอก (Postdoctoral Appointment) ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดการ

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๐ 

 

๒. มอบใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ               

รางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเพ่ิมหลักสูตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral 

Appointment) 

๕.๓ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สภาคณาจารย               

และขาราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ               

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุม

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๓)              

พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย สภาคณาจารย               

และขาราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๔ การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน        

ของมหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ               

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตให

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปนผูนำเสนอ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

นำเสนอรายละเอียดรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน        

ของมหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจงใหแตละหนวยงาน

ทราบ เพ่ือนำไปวางแผนในการพัฒนาตอไป 

๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหม       

ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน   

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๖                                        

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหม ของหลักสูตร               



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๑ 

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตร              

และสังคมศาสตร เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยวิศท เศรษฐกร อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นำเสนอรายละเอียดหลักการเปดหลักสูตรใหม ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บ ริห า รน โย บ าย แ ล ะก ฎ ห ม าย ม ห าช น  ห ลั ก สู ต ร ให ม  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๖  ให ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณ า                                       

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหม ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนโยบายและกฎหมายมหาชน หลักสูตรใหม     

พ.ศ. ๒๕๖๖                                        

๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 

และธุรกิจอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖                                       

 รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 

และธุรกิจอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยทิพรัตน                 

ติฆะปญญา อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนผูนำเสนอ                                       

 อาจารยทิพรัตน ติฆะปญญา อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ - ๕.๖.๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ และเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑                             

ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล        

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                                  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเหน็ชอบปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล                    

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ไดครบรอบวาระปรับปรุง จึงไดทำการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับชื่อสาขาวิชา                   

เปนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล และปรับปรุงโครงสรางรายละเอียดในหลักสูตร                



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๒ 

 

ใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน โดยหลักสูตรไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวง               

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเรียบรอยแลว แตดวยหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาลดลงนอย

กวา ๑๐ คน ตอเนื่องทุกป จึงขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมจำนวน ๕ คน เหลือจำนวน ๒ คน และงดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๖   

เปนตนไป โดยจะปดหลักสูตรโดยสมบูรณเม่ือนักศึกษาคนสุดทายสำเร็จการศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

และนวัตกรรมขอมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบมีเง่ือนไข โดยงดรับ

นักศึกษาตั้ งแตปการศึกษา ๑/๒๕๖๖ เปนตน ไป และใหปดหลักสูตร                  

โดยสมบูรณเม่ือนักศึกษาคนสุดทายสำเร็จการศึกษา 

๒. เห็นชอบใหปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร               

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และนวัตกรรมขอมูล        

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

คือ ผูชวยศาสตราจารยพิกุล แสงงาม และผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒิ โกเมศ 

๓.  มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป  

๕.๘ การพิจารณาใหความเห็นชอบปดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. ๒๕๖๕                                                         

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบปดหลักสูตรและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                                                         

ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง                    

พ.ศ. ๒๕๖๐) ไดครบรอบวาระปรับปรุงหลักสูตร จึงไดทำการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับชื่อสาขาวิชา 

เปนสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ และปรับปรุงโครงสรางรายละเอียดในหลักสูตรใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 

โดยหลักสูตรไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมเรียบรอยแลว แตดวยหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาลดลงนอยกวา ๑๐ คน ตอเนื่องทุกป               

และจากนโยบายของมหาวิทยาลัยตองการพัฒนาหลักสูตรใหมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป                

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเปนรูปแบบแขนงวิชารวมกับศาสตรวิชาอ่ืน ๆ 

อยางไรก็ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ปจจุบันยังมีนักศึกษาท่ีคงเหลือในหลักสูตรนี้อยูจำนวน ๖ คน จึงขอปดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขและขอปรับลด



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๓ 

 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากเดิมจำนวน ๕ คน คงเหลือจำนวน ๒ คน โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรอีก ๓ คน มีศักยภาพท่ีสามารถรวมพัฒนาหลักสูตรใหม/บูรณาการศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน และงดรับ

นักศึกษาต้ังแตปการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๕ เปนตนไป โดยจะปดหลักสูตรโดยสมบูรณเม่ือนักศึกษาคนสุดทาย

สำเร็จการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบใหปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๕ แบบมีเง่ือนไข โดยงดรับนักศึกษาตั้งแต              

ปการศึกษา ๒/๒๕๖๕ เปนตนไป และใหปดหลักสูตรโดยสมบูรณเม่ือนักศึกษา  

คนสุดทายสำเร็จการศึกษา 

๒. เห็นชอบใหปรับลดจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตร               

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ 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  ๒  ค น  คื อ                    

ผูชวยศาสตราจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา และอาจารยศรัญญา วัฒนานนท 

๓.  มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป  

๕.๙ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕               

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดวยคณะมนุษยศาสตร                 

และสังคมศาสตร ไดเสนอแผนการปรับปรุงหลักสูตร/แผนการเปดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม คือ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย            

ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และไดเสนอขอความเห็นชอบโครงการพัฒนา

หลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ                    

ใหดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาแลวนั้น  

แตเนื่องจากการเสนอขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา             

ท่ีมีแผนจะเปดรับนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๖ จะตองมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ คน               

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกำหนดนั้น ซ่ึงมีรองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน              

เปน ๑ ใน ๓ คน ท่ีจะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว  

ดังนั้น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจึงไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา               

ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร โดยท่ีประชุม

มติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน               



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๔ 

 

จากรองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน เปนอาจารยอมาพร ปวงรังษี และไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ

อาจารยอมาพร ปวงรังษี มีคุณสมบัติครบถวนท้ังเรื่องของคุณวุฒิท่ีตรง และมีผลงานวิชาการท่ีมีการตีพิมพ

เผยแพรยอนหลัง ๕ ป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรองศาสตราจารยวิไลลักษณ 

พรมเสน เปนอาจารยอมาพร ปวงรังษี ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕          

เปนตนไป              

๕.๑๐ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                   

และอาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓    

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย             

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร                

และอาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓              

ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ มีอาจารยเกษียณอายุ

ราชการและมีอาจารยท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ          

ท่ีสูงข้ึนนั้น  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเห็นวามีอาจารยประจำหลักสูตรท่ี ได พัฒนาตนเอง               

สามารถเปนศักยภาพของของหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

จึงไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕                 

เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกรณีท่ีมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุ

ราชการและรวมถึงมีอาจารยท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพทางดานคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการตามแผน                 

ท่ีกำหนด และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ

หลักสูตร ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒               

ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป ดังนี้ 

๑) จากผูชวยศาสตราจารยเอ้ือมพร ฟูเต็มวงค                          

เปนผูชวยศาสตราจารยเกวลิน จันทะเดช  

๒) จากอาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม                                             

เปนผูชวยศาสตราจารยจิตรลดา มูลมา 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๕ 

 

๒. เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ จากผูชวยศาสตราจารยเอ้ือมพร 

ฟูเต็มวงค เปนผูชวยศาสตราจารยเกวลิน จันทะเดช ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒               

ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 

๕.๑๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร               

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร               

การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  เนื่องดวยหลักสูตรการจัดการ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ ทาน ไดแก รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน 

มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ  ได เกษียณอายุราชการตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ                  

เม่ือสิ้นปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ และเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป            

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร จากรองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน เปนอาจารยนิตยา วงศยศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จากรองศาสตราจารย

บุญ ฑวรรณ  วิงวอน เป นอาจารยนิ ตยา วงศ ยศ  ตั้ งแต ภ าค เรียน ท่ี  ๒               

ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป             

๕.๑๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเปลีย่นแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องดวยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             

มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ ทาน ไดแก รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน              

มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ  ได เกษียณอายุราชการตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ                  

เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป              

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๖ 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจากรองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน เปนอาจารยนิตยา วงศยศ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ จากรองศาสตราจารย

บุญ ฑวรรณ  วิงวอน เป นอาจารยนิ ตยา วงศ ยศ  ตั้ งแตภ าค เรียน ท่ี  ๒                              

ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป             

๕.๑๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ                

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา  

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบ

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๗ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา                 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕     

ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๗ คน 

๕.๑๔ การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      

ปการศึกษา ๒๕๖๔                                                                       

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ                

เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      

ปการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๔.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาองคประกอบท่ี ๖ ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ีมีผลการประเมินคอนขางนอย ดังนั้นเห็นควรเรงดำเนินการ เพ่ือใหไดผลการประเมิน

ท่ีสูงข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      

ปการศึกษา ๒๕๖๔ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม     

 

                    



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๗ 

 

๕.๑๕ การพิจารณาแผนผลิตบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ                

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนผลิตบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหมีการรายงานผลตามแผนผลิตบัณฑิต 

ปการศึกษา ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ตอสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ วาเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดหรือไม  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแผนผลิตบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๑๖ การพิจารณา PA ๒-๑ (บทสรุปผูบริหาร) และ PA ๒-๒ ขอมูลการสำรวจตนเอง                     

เพ่ือเตรียมความพรอมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา                

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ                

เสนอให ท่ี ป ระชุม พิ จารณ า PA ๒ -๑  (บทสรุปผู บ ริห าร ) และ PA ๒ -๒  ขอ มูลการสำรวจตน เอง                     

เพ่ือเตรียมความพรอมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา                    

พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๖.๑ - ๕.๑๖.๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบ PA ๒-๑ (บทสรุปผูบริหาร) และ PA ๒-๒ ขอมูลการสำรวจตนเอง                     

เพ่ือเตรียมความพรอมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๑๗ การพิจารณารายงานการเงินและบัญชีของกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                    

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเงินและบัญชีของกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏลำปาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๗.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะในหนา ๙๑ กองทุนสงเสริมกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวา เห็นควรใหเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๘ 

 

ในสวนการแกไขขอผิดพลาดดวย เพ่ือใหเห็นความชัดเจน และในการนำเสนอรายงานการเงินและบัญชี               

ของกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งตอไปใหเสนอเพ่ือทราบ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบรายงานการเงินและบัญชีของกองทุนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย               

ราชภั ฏลำปาง ประจำป งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖ ๕  และให ดำ เนิ น การ              

ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                                  

๕.๑๘ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ งบเงินรายไดคงคลัง ประจำปงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ            

งบเงินรายไดคงคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(สองลานหาแสนบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๘.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ งบเงินรายไดคงคลัง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท                             

(สองลานหาแสนบาทถวน)                                     

๕.๑๙ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง

สูงข้ึน (แทนตำแหนงท่ีวาง)                                                                      

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง

สูงข้ึน (แทนตำแหนงท่ีวาง) ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ท่ี ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๓ ไดแตงตั้งนายปรีชา ไชยโย ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน แตเนื่องดวยนายปรีชา ไชยโย ไดเกษียณอายุ

ราชการ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงทำใหตำแหนงดังกลาววางลง ในการนี้จึงแตงตั้งผูอำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง

สูงข้ึน (แทนตำแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๙.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแตงตั้งผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน                             

(แทนตำแหนงท่ีวาง) 

๕.๒๐ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร            

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร   



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๑๙ 

 

มหาวิทยาลัยไดดำเนินการใหไดมาซ่ึงองคประกอบกรรมการตามขอ ๗ (๓) (๔) และ (๕) ของขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว            

สำหรับองคประกอบของกรรมการตาม (๒) ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เลือกกันเอง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒๐.๑ 

ดังนั้น เพ่ือใหไดซ่ึงองคประกอบของกรรมการตาม (๒) จึงขอเสนอใหกรรมการ             

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกตัวแทนจำนวนหนึ่งคนเพ่ือเปนกรรมการดังกลาว 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมาประชุมได เลือกนายเฉลิมพล                     

ประทีปะวณิช เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร          

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย            

๑. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ เปนประธานกรรมการ 

อธิการบดี 

๒. นายเฉลิมพล   ประทีปะวณิช เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. อาจารยเทวฤทธิ์   วิญญา  เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๔. อาจารยกมลทิพย   ทิพยสังวาลย เปนกรรมการ 

บุคลากรของคณะท่ีไมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร เปนผูชวยเลขานุการ 

๗. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน  เปนผูชวยเลขานุการ 

๕.๒๑ การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนงประเภทเช่ียวชาญ

เฉพาะ กรณีตำแหนงหัวหนางานหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๒)                  

จากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน 

นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนง

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีตำแหนงหัวหนางานหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕                 

(ครั้งท่ี ๒) จากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย 

๕.๒๑.๑ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒๐ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหนงประเภทเช่ียวชาญ

เฉพาะ กรณีตำแหนงหัวหนางานหนวยงานตรวจสอบภายใน ประจำป                    

พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งท่ี ๒) จากงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน 

๕.๒๒ การพิจารณ าประเด็นการแก ไขขอ บังคับ ใหสอดคลองกับแนวปฏิ บัติ                

ตามหลักธรรมภิบาลและโดยท่ีไมขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประเด็นการแกไขขอบังคับใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล                

และโดยท่ีไมขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ 

๑. เสนอปรับแกไของคประกอบคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย               

ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยไมขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. เสนอปรับแกไของคประกอบคณะกรรมการสรรกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยไมขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. เสนอปรับแกไของคประกอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามแนว

ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยไมขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และปรับแกไข

ประเด็นปญหาท่ีพบในการสรรหาอธิการบดีท่ีผานมา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมาย 

๕.๒๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือ

หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และมอบให

อธิการบดีเสนอท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง เพ่ือหารือรวมกันหรือดำเนินการในสวน              

ท่ีเก่ียวของตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย  มอบใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง แนวปฏิบัติ      

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และมอบใหอธิการบดีเสนอท่ีประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง เพ่ือหารือรวมกันหรือดำเนินการในสวน              

ท่ีเกี่ยวของตอไป  

๕.๒๓ ขออนุมัติกำหนดตำแหนงใหอาจารยประจำดำรงตำแหนงทางวิชาการ (ลับ)  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๒๓ (ลับ) 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ การพิจารณาปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖      

นายจตุพร จันทรมา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยั ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เวลา 
1/2566 วันพุธท่ี 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 
2/2566 วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 น. 
3/2566 วันพุธท่ี 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
4/2566 วันพุธท่ี 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. 
5/2566 วันพุธท่ี 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
6/2566 วันพุธท่ี 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. 
7/2566 วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
8/2566 วันพุธท่ี 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
9/2566 วันอังคารท่ี 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. 

10/2566 วันพุธท่ี 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
11/2566 วันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. 
12/2566 วันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

มติสภามหาวิทยาลัย     ใหจัดประชุมทุกวันเสาร สัปดาหท่ี ๒ ของทุกเดือน ยกเวนครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖               

ใหกำหนดประชุมในวันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ และใหนำเสนอปฏิทิน

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม             

ครั้งตอไปอีกครั้ง      

๖.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ 

นายจตุพร จันทรมา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุม                

สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ซ่ึงกำหนดในวันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒๒ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

        (นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ)   (นางสาวสุปราณี สีตาบุตร) 

         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหัวหนางานประชุมและเลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน) (นายจตุพร จันทรมา)  

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ ผูอำนวยการกองกลาง 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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