
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที ่๓/๒๕๕๕ 

วันที ่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************************** 
ผูมาประชุม 
๑.   นายสุชาต ิ เมืองแกว ปฏิบัตหินาทีน่ายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยเกียรตคุิณกิตตชัิย วัฒนานกิร ปฏิบัตหินาทีอุ่ปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเล็ก แสงมีอานภุาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหนง 
๔. อาจารยสุเทพ ทองคํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหนง 
๕. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง              ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. นายกรีต ิ เชียงปวน  ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย     ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายสมเกียรต ิ อัญชนา ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๑.  รองศาสตราจารยนนัทะ บุตรนอย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสมาน ฟูแสง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยนพนนัท สุขสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  
๑๔. อาจารยภานวัุฒน ชัยชนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕. อาจารยปริตต สายส ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖. อาจารยปยะ วัตถพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยกิตตศัิกดิ ์ สมุทธารักษ เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (มีภารกิจจําเปน) 
๑. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาํแหนง 
๒. รองศาสตราจารยวรรณวด ี มาลําพอง ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔. พลเรือโทชุมพล   ศิรินาวิน ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๕. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. รองศาสตราจารยวิชัย แหวนเพชร ปฏิบัตหินาทีก่รรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๒

ผูเข ารวมประชุม  
๑. นายวรากร เนอืยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒. อาจารยเจือจันทร วงศพลกานนท อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓. อาจารยศิริพรรณ กาจกําแหง อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๔. อาจารยสายชล เพียรผดงุพร อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๕. อาจารยธนาพนัธุ ณ เชียงใหม อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๖. อาจารยตลุาภรณ แสนปรน อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๗. อาจารยทัตพิชา ชลวิสูตร อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๘. อาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๙. อาจารยพิมพนภัส จินดาวงศ อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๐. อาจารยตลุาภรณ แสนปรน อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๑. อาจารยภาณุวัฒน สกุลสืบ อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๒. อาจารยณัฐนรินทร เมธีวุฒินนัทน ภาณุภัทรธนวัฒน อาจารยรบัผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๓.  นางกิ่งดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๔.  นายเกรียงเดช แกวบุญปน  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๕.  นางสาวสุปราณี สีตาบุตร  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
๖.  นางสาวกมลวรรณ ทาวัน  ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๓

 นายสุชาต ิเมืองแกว ปฏิบัตหินาทีน่ายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 
กลาวเปดการประชุม และดาํเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดงันี ้ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๑   เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑ การจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการได
เชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกแหงประชุมเพื่อช้ีแจงการจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยใหเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาที่สามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๒ หลักการทํางานเพื่อความสําเร็จ 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงคําสอนของหลวงปูเทส  เทศรังสี เกี่ยวกับหลักการ
ทํางานเพื่อความสําเร็จ ดงันี ้
  ความรู  คู คุณธรรม 
  สต ิ คู ปญญา 
  ประสบการณ คู การพัฒนา 
  วิชาชีพ คู จรรยาบรรณ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๓ การเขาสูมหาวิทยาลัยในกํากับ 

  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตไดเสนอราง
พระราชบัญญัตเิพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากบัซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๔ เจาหนาทีส่ํานกังบประมาณเดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เจาหนาที่จากสํานกังบประมาณ  
ที่รับผิดชอบและดแูลเรื่องงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเดนิทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๕ การเขาเฝาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ อธิการบดมีหาวิทยาลัยราช ภัฏ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๔

ทั่วประเทศ จํานวน ๔๐ คน ไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ  สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช  
สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงิน จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน) เพื่อสมทบ 
ทุนมูลนธิิคุรุปถัมภ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนทีปงกรรัศมีโชต ิจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
โดยเสดจ็พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

 ๑.๖ การเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทั่วประเทศเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหมเพื่อรับนโยบาย 

  รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง ปฏิบัตหินาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
ขอใหอธิการบดเีตรียมขอมูลเกี่ยว กับการพัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมเพื่อนาํเสนอ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

 ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น 

 ฝายเลขานกุาร ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว  รายงานการประชุม 
มีจํานวน ๑๑ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา  ๑-๑๑ ซึ่งฝายเลขานกุาร  
ไดดาํเนนิการจัดสงหนงัสือเพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับรองรายงานการประชุมดงักลาว  
ตามหนงัสือที่  ศธ ๐๕๓๔/สมรลป./ว๑๐ ลงวันที่  ๒๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ โดยกําหนดใหกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยสงขอแกไขใหฝายเลขานกุารภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หากพนกําหนดวันดงักลาว  
ใหถือวากรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข ซึ่งเมื่อพนกําหนดวันที่  ๖ 
มีนาคม ๒๕๕๕ แลว ปรากฏวาไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอแกไขรายงานการประชุม  

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที ่๓     เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไมมี - 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๕

ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ 
  ผูชวยศาสตราจารยกิตตศัิกดิ ์สมุทธารักษ รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนติกิาร เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากมตสิภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที ่๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที ่๑๑ กุมภาพนัธ ๒๕๕๕ ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยไดสรุปผลการปฏิบัตติามมตสิภามหาวิทยาลัย
ที่พิจารณาในการประชุมครั้งที ่๒/๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบ
วาระที ่๔.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ  
 

 ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่อง  หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนนุเพื่อ
การศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตาํแหนง ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนนุเพื่อการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

  ที่ประชุมไดมีขอ เสนอแนะใหเพิ่มเตมิขอความทายคํานยิามคําวา  “การศึกษาดงูาน” 
ดวยขอความ “และการไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทําวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก” 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. รับทราบ  
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  
    หลักเกณฑการใหเงินทุนอุดหนนุเพื่อการศึกษาแกบุคลากรของ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  
 

ระเบียบวาระที ่๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ ขออนมุัติงบประมาณ  และแผนปฏิบัติงานโครงกา รจัดการ ศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัตงิบประมาณ และแผนปฏิบัตงิานโครงการจัด
การศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใหขอแนะนาํและขอเสนอแนะแนวทางการผลิตครู  
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย โดยใชงบประมาณรอยละ ๘๐ ของคาลงทะเบียนของนกัศึกษา เปนเงิน



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๖

จํานวน ๑,๑๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยใชในการบริหารหลักสูตร  
รอยละ ๗๐ เปนเงินจํานวน  ๙๘๗,๐๐๐ บาท และบริหารสํานกังานบัณฑิตศึกษา รอยละ ๑๐ เปนเงิน
จํานวน ๑๔๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย อนมุัติงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร 
    ประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูตามเสนอ 
 

 ๕.๒ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตตศัิกดิ ์สมุทธารักษ รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และงานนติกิาร  ไดขออนญุาตที่ประชุมใหนายวรากร  เนอืยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  
เปนผูนาํเสนอ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕๔ เนื่องจาก  
รองศาสตราจารยนนัทะ บุตรนอย รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผูดาํรงตาํแหนงบริหารตดิภารกิจ 

   นายวรากร เนอืยทอง ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ใหมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ตามลําดบัความสําคัญและกําหนดตวัช้ีวัดใหชัดเจน  โดยใหคํานงึถึงผลกระทบ  โอกาส 
จากปจจัยทั้งภายในและภายนอก 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    โดยใหดําเนนิการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 

 ๕.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาองักฤษ โดยไดขออนญุาตที่ประชุมใหอาจารย เจือจันทร  วงศพลกานนท ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปนผูนาํเสนอ 

  อาจารยเจือจันทร  วงศพลกานนท ผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ นาํเสนอรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ - หมายเลข ๕.๓.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะใหดาํเนนิการ ดงันี้ 
  ๑. ตรวจสอบและปรับแกรหัสรายวิชาใหตรงกับคําอธิบายรายวิชา  



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๗

  ๒. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษควรกําหนดเกณฑการผานการทดสอบภาษาอังกฤษ
ใหชัดเจน 
  ๓. ในการจัดการเรียนการสอนใหเนนคุณภาพโดยใหมีการฝกปฏิบัตกิารใช
ภาษาองักฤษใหแกนกัศึกษาอยางจริงจังสามารถนาํไปใชได 
  ๔. การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมาสอนขอใหเนนทักษะความสามารถดาน  
การสอน  
  ๕. หาวิธีการเพื่อพัฒนาตวัช้ีวัดของผูสําเร็จการศึกษา 
  ๖. เตรียมพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนในระดบับัณฑิตศึกษา  เพื่อรองรับ
การขยายตวัและรองรับความตองการในเขตภาคเหนอื 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหมีการ 
     ปรับแกตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให 
    สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 

 ๕.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ผูชวยศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดาํรงตาํแหนงบริหาร  ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย โดยไดขออนญุาตที่ประชุมให อาจารยตลุาภรณ  แสนปรน ผูรับผิดชอบ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปนผูนาํเสนอ 

  อาจารยตลุาภรณ  แสนปรน ผูรับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย นาํเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยใหสภามหาวิทยาลัยพจิารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ - หมายเลข ๕.๔.๒ 

  ที่ประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะวาการผลิตบัณฑิตขอใหเนนคุณภาพเรื่อง
ทักษะการสื่อสาร ความเขาใจ และการนาํไปใช  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยใหมีการ 
     ดําเนนิการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยนาํสงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
    ใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสามสิบวัน  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๘

 ๕.๕ การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่เกษียณ 
อายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
โดยตาํแหนง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษา สายวิชาการที่เกษียณอายรุาชการในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่เกษียณอายรุาชการ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรายของรองศาสตราจารยจําเนยีร  นนัทดลิก  อาจารยประจําสังกัด  
คณะวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. อนมุัติใหรองศาสตราจารยจําเนยีร นนัทดิลก อาจารยประจําสังกัด 
    คณะวิทยาศาสตร ตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบัน  
    อุดมศึกษาสายวิชาการที่เกษียณ อายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดภาระงานสอนหรืองานวิจัยใหรองศาสตราจารย 
    จําเนยีร นนัทดิลก ตามเกณฑที ่กพอ. กําหนด และใหมีการประเมิน 
    ภาระสอนและงานวิจยัและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ ๖   เรื่องอื่น ๆ 
 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
ซึ่งกําหนดจัดในวันที ่๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย     รับทราบ 
 

 ๖.๒ การถอดถอนและแตงตั้งกรรมการสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานภุาพ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตาํแหนง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการถอดถอนและแตงตั้งกรรมการสวัสดกิารภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางตามความขอ ๔(๒) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจัดสวัสดกิารภายใน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  วาดวย การจัดสวัสดกิาร
ภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงันี้ 
  ๑. ถอดถอนนางวรัญชญา  ดวงแกว กรรมการฯ และนางพรรณวิภา  บุญ มา 
กรรมการฯ ออกจากการเปนคณะกรรมการสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
  ๒. แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยนลิวัฒน พัฒนพงษ และนางสาวฉันทาพัฒน สมปาน 
เปนกรรมการสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางแทนตาํแหนงที่วาง  

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๖.๒.๑ 



 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๙

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑. เห็นชอบถอดถอนนางวรัญชญา ดวงแกว กรรมการฯ และนางพรรณวิภา  
      บุญมา กรรมการฯ ออกจากการเปนคณะกรรมการสวัสดิการภายใน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
    ๒. เห็นชอบแตงตั้ง ผูช วยศาสตราจารยนลิวัฒน พัฒนพงษ และ 
      นางสาวฉันทาพัฒน สมปาน เปนกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏลําปางแทนตําแหนงที่ว าง  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

 (นางกิ่งดาว  ปดเปา) (นายเกรียงเดช  แกวบุญปน) 
 หัวหนางานประชุมและพิธีการ นติกิรปฏิบัตกิาร 
 ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม 
  

 (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) (นายปรีชา  ไชยโย)  
 ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี
 ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม ผูกลั่นกรองรายงานการประชุม  

 
 (ผูชวยศาสตราจารยกิตตศัิกดิ ์ สมุทธารักษ) 
 รองอธิการบดฝีายกจิการสภามหาวิทยาลัยและงานนติกิาร 
 เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 


