
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖  

วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายชนรรค พุทธมิลนิประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ  อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๕. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๘. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๙. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๒ 

 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจอ่ืน) 

๑. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายจตุพร จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๖.  นายปรีชา  วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายปฏิญญา  อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายผลิตเดช แกวบุญเรือง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยอนันต อุปสอด อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๖.  อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗. อาจารยวารินทร วงษวรรณ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยสิริรัตน วาวแวว อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๙. อาจารยนิชธาวัลย  ฟูคำ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๐. อาจารยสุพรรณิการ วงคสุตา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. อาจารยนสุรา แสงอราม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๔.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๖. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๗.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๓ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

๑ .๑  ก ารป รับ ป รุ งแ ก ไข ข อ บั งคั บ ต ามแ น วป ฏิ บั ติ ต ามห ลั ก ธรรม าภิ บ าล                           

ในสถาบันอุดมศึกษา 

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการปรับปรุงแกไขขอบังคับตามแนวปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑ 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาวสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแจงใหมหาวิทยาลัยบูรพาวา การท่ีจะปรับแกไขขอบังคับวาดวยการสรรหา

นายก กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี สามารถท่ีจะดำเนินปรับแกไขไดโดยไมขัดกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ท่ีประชุมเห็นวาเนื่องจากแนวปฏิบัติกำหนดใหบุคคลภายนอกมารวมเปนกรรมการ

สรรหาดังกลาวขางตนเปนการกระทำท่ีอาจขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                 

ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดใหคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมา         

ของการสรรหาดังกลาวกระทำโดยขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นจึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                

เพ่ือวินิจฉัยวาแนวปฏิบัติดังกลาวขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม      

โดยมอบหมายใหรองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง และนายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบกอนสงไปหารือและเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในการชี้แจงตอคณะกรรมการกฤษฎีกา  

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. รับทราบ 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕  

ตามท่ี ได มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๑๒ /๒๕๖๕                    

เม่ือวันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๒๒ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๕ - ๒๕  



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๔ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๕                

เม่ือวันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                     

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี       

๑๒/๒๕๖๕ เม่ือวันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๕ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร                 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดสรุปผลการปฏิบัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ               

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                   

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนว

พระราชดำริ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . ในการรายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนยการเรียนรูผสมผสานตามแนว

พระราชดำริ ในปตอไป ใหรายงานเพ่ิมเติมวาเกษตรกรไดรับประโยชนอยางไร ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

กับศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ                 

๒ . ศาสตราจารยสุชาติ  เซ่ียงฉิน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ                  

ไดใหขอเสนอแนะวาการศึกษาดูงานและสัมมนาผูบริหาร ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เห็นควรนำโครงการดังกลาวและโครงการท่ีมหาวิทยาลัยตองการ

พัฒนาความรวมมือรวมกันมานำเสนอดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๕ 

 

๔.๓ การแตงตั้งรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตำแหนงท่ีวาง)             

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งรองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แทนตำแหนง              

ท่ีวาง) ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคำสั่งแตงตั้งใหอาจารยปณณฑัต กัลยา ดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการ

สถาบันวิจัยพัฒนา ตั้งแตวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป ท้ังนี้ อาจารยปณณฑัต กัลยา ไดขอลาออก              

จากตำแหนงดังกลาว ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แลวนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการสถาบันวิจัย              

และพัฒนาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งอาจารยนิภา จันทรออน เปนรองผูอำนวยสถาบันวิจัย               

และพัฒนา (แทนตำแหนงท่ีวาง) ตั้งแตวนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เปนตนไป      

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน              

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน              

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยนิชธาวัลย ฟูคำ อาจารยสังกัด              

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนำเสนอ 

อาจารยนิชธาวัลย ฟูคำ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นำเสนอ

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุหมายเลข ๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ใหพิจารณายายวิชาภาษาจีนเพ่ือการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ในกลุมวิชาเลือก 

ไปอยูในกลุมวิชาบังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๒. ใหพิจารณาเพ่ิมทักษะการแปล ในกลุมรายวชิาภาษาจีนเพ่ือวิชาชพี 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง                

พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                               

และเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๖ 

 

๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหม                

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกรท่ีย่ังยืน       

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๖  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหม                

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกรท่ียั่งยืน หลักสูตร

ใหม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยอนันต อุปสอด อาจารยสังกัด             

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยอนันต อุปสอด อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร    

ท่ียั่งยืน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๒.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เห็นควรปรับชื่อสาขาวิชาใหเปนศาสตรดานการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลอง             

กับพันธกิจของมหาวทิยาลยั 

๒. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย ๓ เรื่อง               

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา               

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบและอนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหมของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกรท่ีย่ังยืน หลักสูตรใหม               

พ.ศ. ๒๕๖๖ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม    

๕.๓ การพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา    

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕ ท่ีไดศึกษารายวิชา                  

ครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕                 

ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๙ คน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ                  

การประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบและอนุมัติใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา                 

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๕ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตร                  

ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ คน 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๗ 

 

๒. เห็นชอบและอนุมัติใหปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา                  

ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ท่ีไดศึกษารายวิชาครบหลักสูตร              

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๙ คน       

๕.๔ การพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำท่ีรับเขาใหม พ.ศ. ๒๕..                                    

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำท่ีรับเขาใหม พ.ศ. ๒๕.. ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมให

อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ เปนผูนำเสนอ  

อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ นำเสนอ รายละเอียด

(ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำ              

ท่ีรับเขาใหม พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑความสามารถ

ภาษาอังกฤษของอาจารยประจำท่ีรับเขาใหม พ.ศ. ๒๕๖๖   

๕.๕ การแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง 

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับ                    

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมรองศาสตราจารยกิตติศักดิ์              

สมุทธารักษ อธิการบดี เปนรองประธานกรรมการ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง เปนประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ เปนรองประธานกรรมการ 

๓. นายวรัชญ   เพชรรวง เปนรองประธานกรรมการ 

๔. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คำใจหนัก เปนกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา เปนกรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี  เปนกรรมการ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๘ 

 

๘. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน เปนกรรมการ 

๙. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ 

๑๐.หัวหนางานนิติการ    เปนกรรมการและเลขานุการ 

๑๑.นายนฤพล    จิกยอง  เปนผูชวยเลขานุการ 

๑๒.นายเขมณัฏฐ    พัชรภณพิสิษฐ เปนผูชวยเลขานุการ 

๕.๖ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดำเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการตามความขอ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง วาดวย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบรอยแลว ยกเวนองคประกอบ    

ตาม (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง โดยเห็นชอบเลือกนายวรัชญ

เพชรรวง เปนกรรมการ 

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประกอบดวย 

๑. อธิการบดี     เปนประธานกรรมการ 

๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการ 

๓. นายวรัชญ   เพชรรวง เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. นายนิทัศน   เยาวสกุลมาศ เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

๕. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

รองอธิการบดี 

๖. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คำใจหนัก เปนกรรมการ 

รองอธิการบดี 

๗. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา  เปนกรรมการ 

คณบดี 

๘. ผูชวยศาสตราจารยนันทินา  ดำรงวัฒนกูล เปนกรรมการ 

คณบดี 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๙ 

 

๙. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศย่ิง เปนกรรมการ 

ผูอำนวยการสำนัก/สถาบัน 

๑๐. ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี   เปนกรรมการและ

เลขานุการ 

๑๑. หัวหนางานคลังหรือผูแทน    เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

๕.๗ การพิจารณารับรองสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษาและประสบการณดานการบริหาร                          

จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของบุคคลผูเขารับการสรรหาเปนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร                             

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ                  

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา  

และประสบการณดานการบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของบุคคลผู เขารับการสรรหาเปนคณบดี                     

คณะพยาบาลศาสตรจำนวน ๑ คน คือ อาจารยปยธรณ เรงเร็ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๗.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาการรับรองสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ประสบการณดานการสอน และประการณดานการบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามท่ีสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหการรับรองไวแลว ใหถือวาสภามหาวิทยาลัย

รับรองแลว และไมตองนำเขาใหสภามหาวิทยาลัยรับรองอีก 

มติสภามหาวิทยาลัย  ๑. เห็นชอบรับรองสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ประสบการณดานการสอน                  

และประสบการณดานการบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของบุคคลผูเขารับ

ก ารส รรห า เป น คณ บ ดี ค ณ ะพ ยาบ าลศาสต ร  จำน วน  ๑  ค น  คื อ                         

อาจารยปยธรณ เรงเร็ว  

 ๒ . การรับ รองสถาบัน ท่ีสำเร็จการศึ กษา  ประสบการณ ด านการสอน                   

และประสบการณดานการบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ใหเปนไปตามท่ี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมให

การรับรองไวแลว ใหถือวาสภามหาวิทยาลัยรับรองแลว และไมตองนำเขาให

สภามหาวิทยาลัยรับรองอีก 

๕.๘ การพิจารณาเสนอขอพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย               

ราชภัฏลำปาง (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒.๑ (ลับ) 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ การพิจารณาปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖      

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                  

สภามหาวิทยาลัย ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำป                  

พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เวลา 
1/2566 วันเสารท่ี 2๑ มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 
2/2566 วันเสารท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
3/2566 วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.00 น. 
4/2566 วันเสารท่ี ๑๑ มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
5/2566 วันเสารท่ี ๘ เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. 
6/2566 วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
7/2566 วันเสารท่ี ๑๐ มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. 
8/2566 วันเสารท่ี ๘ กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
9/2566 วันเสารท่ี ๕ สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

10/2566 วันอังคารท่ี ๒๖ กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. 
11/2566 วันเสารท่ี ๒๑ ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
12/2566 วันเสารท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. 
๑๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๓ ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

มติสภามหาวิทยาลัย     เห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖   

ตามเสนอ 

๖.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                    

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)     

ซ่ึงกำหนดในวันเสารท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐                  

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๑ 

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  

ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารยปริเยศ สทิธิสรวง) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 
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