
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖  

วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

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

ผูมาประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณมนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณดนัย บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยพงศ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายชนรรค พุทธมิลนิประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายวรัชญ เพชรรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๑. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๑๒. รองศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ สงวนกลาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

ผูมาประชุม  

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๓.  นายบัณฑิต โบสถทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง 

๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๗. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ  อินตะวงศา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๙. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๑๐. รองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ 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.  นายภาสกร สีเหลือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๗. นายปฏิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

๘. นายผลิตเดช แกวบุญเรือง เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 

ผูเขารวมประชุม  

๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปญชาน ตอกิตติกุล อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยศรายุทธ มาลัย อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. อาจารยธชนม กาวสมบูรณ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๖. ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์ อยูม่ัน คณะกรรมการเครดิตแบงค 

๘. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา คณะกรรมการเครดิตแบงค 

๙. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง คณะกรรมการเครดิตแบงค 

๑๐. อาจารยณิชา นภาพร จงกะสกิิจ คณะกรรมการเครดิตแบงค 

ผูเขารวมประชุม (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

๑. รองศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒ ิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. รองศาสตราจารยธิติมา คุณยศยิ่ง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๗. อาจารยสมศักดิ์ กาทอง ผูชวยอธิการบดีดานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๘.  ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม  เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน 

๙. ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา  ขัติยวรา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๓ 

 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ภูมลี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. อาจารยพัชรสฤษดิ์  กนิษฐเสน อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๒. อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยณัฐกฤษฏ  ธรรมกวินวงศ อาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนิศากร  สุวรรณ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖  

ตาม ท่ี ได มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๑ /๒๕๖ ๖                    

เม่ือวันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๕ - ๑๕  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ โดยไมมีการแกไข 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖  

ตาม ท่ี ได มี การป ระชุ มสภ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง ครั้ ง ท่ี  ๒ /๒๕๖ ๖                    

เม่ือวันเสารท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร              

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ฝายเลขานุการ ไดจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจำนวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑๗ - ๒๐  

มติสภามหาวิทยาลัย  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                    

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ โดยไมมีการแกไข 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบจัดซ้ือท่ีดินบริเวณขางเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปางเพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานผูสูงอายุ                                             

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติจัดซ้ือท่ีดินบริเวณขางเคียงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) จากงบคงคลัง เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย

ความเปนเลิศดานผูสูงอายุ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี

ฝายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนผูนำเสนอ 

 รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ             

สภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายละเอียดการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณขางเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใหท่ีประชุม

พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบโครงการจัดซ้ือท่ีดินบริเวณขางเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       

เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานผูสูงอายุ 

๒. อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได (งบคงคลัง) จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท           

(สิบหาลานบาทถวน)  

๓. ใหอธิการบดีดำเนินการตามกฎหมาย วาดวยการจัดซ้ือจัดจาง                     

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตอไป 

๓.๒ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานทางจริยธรรม (ลับ) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒ (ลับ) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔ .๑  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ง ท่ี  ๑ /๒๕๖๖                

เม่ือวันเสารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                     

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี       

๑/๒๕๖๖ เม่ือวันเสาร ท่ี  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น  ๑๐ อาคารโอฬาร                 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดสรุปผลการปฏิบัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๕ 

 

๔ .๒  ผลการปฏิ บัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้ง ท่ี  ๒ /๒๕๖๖                

เม่ือวันเสารท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                     

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี       

๒/๒๕๖๖ เม่ือวันเสาร ท่ี  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น  ๑๐ อาคารโอฬาร                 

โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไดสรุปผลการปฏิบัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยปญชาน ตอกิตติกุล

อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนผูนำเสนอ 

ผูชวยศาสตราจารยปญชาน ตอกิตติกุล อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖               

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรเพ่ิมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสอดคลองกับผลสำรวจของผูมีสวนได

สวนเสีย 

๒. หนา ๑๙ ใหแกไขชื่อรายวิชา “คอนกรีตและการทดสอบ Concrete technology 

and Testing” เป น  “คอนกรีต เทคโน โลยี และการทดสอบ  Concrete technology and Testing”                  

เพ่ือใหสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ 

๓. ใหพิจารณาปรับลดจำนวนหนวยกิตรายวิชาสัมมนาการกอสราง จากเดิม ๓               

หนวยกิต คงเหลือ ๑ หนวยกิต 

๔. ใหพิจารณาปรับรายวิชาจริยธรรมในการทำงานจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ 

๕. หนา ๑๕ การกำหนดจำนวนหนวยกิตของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ควรสอดคลองกับ

หนา ๑๔๗ ในตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงและเหตุผล                

ในการปรับปรุงหลักสูตร 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๖ 

 

๖ . ให ทบทวนแผนการรับนั ก ศึกษาให สอดคลองกับสถานการณ ป จจุบั น                         

เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมีคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

๘. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ควรมีผลงานทางวิชาการ     

ใหเพ่ิมมากข้ึน 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม                               

และเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

๕ .๒  ก า ร พิ จ า ร ณ า ให ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ท่ั ว ไป                         

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ                  

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ตามท่ีหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม              

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแลวนั้น 

เนื่องดวยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัติกรรม 

ตามหนังสือท่ี อว ๐๒๐๔.๕/๒๑๘๖๑ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไดแจงผลการพิจารณาเรื่องดังกลาว               

และมีมติไมใหความเห็นชอบการพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖             

แตใหมหาวิทยาลัยทบทวนการเสนอหลักสูตรการศึกษาท่ีปรับปรุงหรือพัฒนาใหมตามกฎกระทรวงมาตรฐาน

หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหสภาอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบไดตั้งแตวันท่ี             

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖                       

และเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบแบบเสนอขอมูลหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบ                 

คลังหนวยกิตสูการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ                 

แบบ เสนอขอ มูลหลักสูต รเพ่ื อสะสมในระบบคลั งหน วย กิตสู การส งเสริมการเรียนรูตลอดชี วิต                     

จำนวน ๙ หลักสูตร ดังนี้ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๗ 

 

๑) หลักสูตรกฎหมายสำหรับธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒) หลักสูตรการบัญชีสำหรับผูบริหารท่ีมิใชนักบัญชีในหนวยงานสุขภาพภาครัฐ              

คณะวิทยาการจัดการ 

๓) หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔) หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร                

และสังคมศาสตร 

๕ ) หลั กสู ตรการออกแบบสร างสรรค ของตกแต งร วมส มัยล านนาลำปาง                      

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๖) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาโครงงานไอโอทีข้ันพ้ืนฐาน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

๗) หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตข้ันพ้ืนฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๘ ) ห ลั ก สู ต ร เท ค โน โล ยี ก า รผ ลิ ต พื ช ใน ระบ บ โรง เรื อ น เก ษ ต ร อั จ ฉ ริ ย ะ                        

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๙) หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. รายวิชาท่ีจะสะสมในระบบคลังหนวยกิต ควรเปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการ  

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากตามระยะเวลา 

๒. ระบบคลังหนวยกิต ท้ัง ๙ หลักสูตร ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

๓. แบบฟอรมการเสนอขอมูลหลักสูตรเขาระบบสะสมหนวยกิต ควรเพ่ิมประเภท              

ของหลักสูตรมากกวา ๓ หลักสูตรท่ีนำเสนอ เชน หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill 

สำหรับคนทุกชวงวัย เปนตน 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบแบบเสนอขอมูลหลักสูตรเพ่ือสะสมในระบบคลังหนวยกิตสูการสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิต และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๔ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Action Plan)                              

ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน 

ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ               

เชิงยุทธศาสตร (Strategic Action Plan) ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน 

จำนวน ๙ หนวยงาน ดังนี้ 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๘ 

 

๑) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒) คณะครุศาสตร 

๓) คณะวิทยาศาสตร 

๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

๖) คณะวิทยาการจัดการ 

๗) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๘) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ - ๕.๔.๙ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดท่ี ๒.๙ รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีมีระดับความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 ซ่ึงมีบางหนวยงานท่ีต้ังคาเปาหมายไวต่ำ ดังนั้นควรกำหนด               

คาเปาหมายใหสูงข้ึน คือ รอยละ ๒๐ – ๓๐ ข้ึนไป 

๒. ควรมีการแสวงหางบประมาณจากหนวยงานภายนอกเพ่ือนำมาพัฒนาคณะ สำนัก 

และสถาบัน  

๓ . ควรใหคณบดี  ผูอำนวยการสำนัก/สถาบัน นำเสนอแผนปฏิบั ติราชการ                     

เชิงยุทธศาสตรตอสภามหาวิทยาลัย หลังจากไดรับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี ผูอำนวยการ

สำนัก/สถาบัน 

๔. ทุกคณะควรมีสวนรวมในยุทธศาสตร ๒ การผลิตและพัฒนาครู เชน มีรายวิชาเลือก

เสรี หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการผลิตและพัฒนาครู เปนตน เพ่ือใหมีผลประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาดานการผลิตและพัฒนาคร ู

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Action Plan)                              

ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ตามเสนอ 

๒. มอบใหคณะ สำนัก/สถาบัน ดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๕ การพิจารณา (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย                 

ราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา         

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูนำเสนอ 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๙ 

 

 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จนัทรตา รองอธิการบดีฝายวิชาการ นำเสนอรายละเอียด

(ราง) คาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปการศึกษา ๒๕๖๕            

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาเห็นควรกำหนดคาเปาหมายตัวบงชี้                

ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนันงานวิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและ

นักวิจัย และตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ งานวิจัยท่ีสรางผลกระทบตอสังคม ใหมีคาเปาหมายท่ีใกลเคียงกับผลการประเมิน 

ปการศึกษา ๒๕๖๔  

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบคาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ปการศึกษา ๒๕๖๕ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบนำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏลำปาง ไปลงทุนในสถาบันการเงิน 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบนำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏลำปาง ไปลงทุนในสถาบันการเงิน ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏลำปาง ในการประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๖ เม่ือวัน ท่ี  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติ เห็นควรเสนอ               

สภามหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย           

พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐ (๒) เพ่ือใหความเห็นชอบและอนุมัติใหนำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ไปลงทุนโดยการฝากประจำกับธนาคารอิสลาม 

อัตราดอกเบี้ย ๑.๒๐ บาทตอป เปนระยะเวลา ๑๒ เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย   ๑. เห็นชอบและอนุมัติใหนำเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ไปลงทุน                

โดยการฝากประจำกับธนาคารอิสลาม อัตราดอกเบ้ีย ๑.๒๐ บาทตอป               

เปนระยะเวลา ๑๒ เดือน 

๒. รับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๗ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตออกจากหองประชุม เนื่องจากอาจมีสวนเก่ียวของกับการพิจารณาในวาระนี้ 

ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ               

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑๐ 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดำเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการตามความขอ ๗(๕)  

ขอ ๗(๖) และขอ ๗(๗) ของข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการไดมา                    

และคุณสมบัติของผูดำรงตำแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ              

การประชุมหมายเลข ๕.๗.๑  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและดำเนินการใหไดมาซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการ 

ดังกลาวในสวนท่ีเหลือ ดังนี้  

๑ . ตามความข อ  ๗ (๑ ) ของข อบั ง คับมหาวิทยาลัยราชภั ฏลํ าป าง ว าด วย                  

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดำรงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานไดเสนอให                

นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช เปนประธานคณะกรรมการ  

๒. ตามความขอ ๗(๒) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ 

วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดำรงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานไดเสนอใหกรรมการ                         

สภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ เลือกกัน เอง ซ่ึ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ได เลือก                    

ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา เปนกรรมการ  

๓. ตามความขอ ๗(๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดำรงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานไดเสนอใหกรรมการ                   

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำเลือกกันเอง ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ             

ไดเลือกอาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา เปนกรรมการ  

มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประกอบดวย 

๑. นายเฉลิมพล   ประทีปะวนิช  เปนประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. ศาสตราจารยไพบูลย  วิวัฒนวงศวนา  เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   เปนกรรมการ 

๔. อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา   เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ 

๕. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน   เปนกรรมการ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

๖. นายจักรพงษ   กล่ินวงษ  เปนกรรมการ 

บุคลากรในทองถิ่นท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑๑ 

 

๗. ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี   เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร 

๘. ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี   เปนผูชวยเลขานุการ 

๙. หัวหนางานประชุมและเลขานุการ   เปนผูชวยเลขานกุาร 

๕.๘ การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.บ.ค.)  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง (ก.บ.ค.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดำเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการตามความขอ ๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏลำปาง วาดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบรอยแลว                    

ยกเวนองคประกอบตามขอ ๔(๒) กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน รายละเอียด                

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดดำเนินการเลือกกันเอง เพ่ือใหไดมา           

ซ่ึงกรรมการดังกลาว โดยเห็นชอบเลือกรองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง และศาสตราจารยสุเทพ สวนใต               

เปนกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ก.บ.ค.) 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

(ก.บ.ค.) ประกอบดวย 

๑. อธิการบดี      เปนประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยสุเทพ   สวนใต  เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยปริเยศ   สิทธิสรวง เปนกรรมการ 

รองอธิการบด ี

๕. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร   คำใจหนัก เปนกรรมการ 

รองอธิการบด ี

๖. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา  เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ เปนกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๘. รองศาสตราจารยธิติมา  คุณยศย่ิง เปนกรรมการ 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑๒ 

 

๙. นางสาวณัฐนพิน  ขันนาแล  เปนกรรมการ 

ผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 

๑๐. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   เปนกรรมการ 

๑๑. ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี   เปนกรรมการและเลขานุการ 

๑๒. ผูอำนวยการกองกลาง     เปนผูชวยเลขานุการ 

๑๓. หัวหนางานการเจาหนาท่ีและสวัสดิการ  เปนผูชวยเลขานุการ 

๑๔. หัวหนางานนิติการ     เปนผูชวยเลขานกุาร 

๕.๙ การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง 

 ประกอบดวย 

๑. อธิการบดี      เปนประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา เปนกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ เปนกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา  เปนกรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๕. อาจารยนุสรา    แสงอราม เปนกรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖. นายอธิภูมิ    กำธรวรรินทร เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานกิจการนักศึกษา 

๗. นางปทมา    กฤษณรักษ เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญดานกิจการนักศึกษา 

๘. อาจารยเทวฤทธิ์    วิญญา  เปนกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย 

๙. ผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑๓ 

 

๕.๑๐ การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ประกอบดวย 

๑. อธิการบดี      เปนประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ  ล้ีตระกูล เปนกรรมการ 

ผูทรงคณุวุฒิ 

๓. ศาสตราจารยเกียรติคุณอนุรักษ ปญญานุวัฒน เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารยกัลทิมา  พิชัย  เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีดา  ศรีนฤวรรณ เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๖. ศาสตราจารยนคร   ทิพยาวงศ เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๗. รองศาสตราจารยคงศักดิ์  ศรีแกว  เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๘. รองศาสตราจารยเดชา  ทำด ี  เปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา  เหลมตระกูล เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำคณะครุศาสตร 

๑๐. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยหฤทัย  ไทยสุชาติ เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำคณะวิทยาศาสตร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยพิรภพ  จันทรแสนตอ เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยศุภวุฒิ  ผากา  เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยนิศากร  สุวรรณ  เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑๔ 

 

๑๕. อาจารยกมลทิพย   ทิพยสังวาลย เปนกรรมการ 

คณาจารยประจำคณะพยาบาลศาสตร 

๑๖. รองอธิการบดฝีายวิชาการ    เปนกรรมการและเลขานุการ 

๑๗. นางสาวตองตา   จรูญศรีวัฒนา เปนผูชวยเลขานุการ 

ผูอำนวยการกองบรกิารการศึกษา 

๑๘. นางสาวกฤติมา   สมุทรจักร เปนผูชวยเลขานุการ 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๙. นางศิริพร    รวมชาต ิ เปนผูชวยเลขานุการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๖ 

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                    

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๖ (โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)     

ซ่ึงกำหนดในวันเสาร ท่ี  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ชั้น ๑๐                  

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ๑๕ 

 

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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