
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นายสมเกียรติ อัญชนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สทิธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๕. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๒ 

๓. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร 

๔. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕. อาจารยดวงใจ พุทธวงศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูนําเสนอหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารย Truong Thi  Hang อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔. ผูชวยศาสตราจารยธนพร หมูคํา อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หม่ันการ อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ นโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย/

สถาบัน ประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายดานอุดมศึกษาฯ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๓ 

เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๓ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  ผู ช วยศาสตราจารยป ริตต  สายสี  รองอธิการบดี ฝ าย กิจการนั ก ศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (แทนตําแหนง 

ท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

(แทนตําแหนงท่ีวาง) ซ่ึงไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร (กลุมรองอธิการบดี) 

  ๒. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร (กลุมรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ) 

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๔ 

 ๔.๓ ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๗ ฉบับ 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงให ท่ีประชุมทราบถึงประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกคณะกรรมการ 

สภาคณาจารยและขาราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๗ ฉบับ ซ่ึงไดประกาศรายชื่อผูไดรับ

เลือกเปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทตางๆ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๔ การบอกเลิกสัญญางานจางอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการบอกเลิกสัญญางานจางอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ให ผู เก่ียวของทํ าหนั งสือแจ งผู รับจ างเก่ียวกับ เรื่องการคํ้าประกันสัญญา 

อยางตอเนื่องทุกเดือนไปจนกวาจะไดรับชําระ 

  ๒.  ใหศึกษาวิธีการและการดําเนินการของหนวยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะเชนเดียวกัน 

  ๓.  ใหมีการปรึกษาอัยการสูงสุดในการท่ีตองดําเนินการฟองรองเพ่ือยกเลิกสัญญา หรือ

เรียกคืนเงินผิดสัญญา 

  ๔.  ใหทําหนังสือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือข้ึนบัญชีเปนผูละท้ิงงานของหนวยงาน

ราชการ 

มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๔.๕ รายงานการเบิกจายคาใชจายบุคลากรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเบิกจายคาใชจายบุคลากรสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๕ 

 ๔.๖ รายงานการเบิกจายงบประมาณการกอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการกอสราง

อาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเบิกจายใหแก

บริษัทผูรับเหมาเรียบรอยแลว แตบริษัททําหนังสือใหมหาวิทยาลัยจายดอกเบี้ยกรณีมหาวิทยาลัยเบิก

จายเงินลาชา ซ่ึงในกรณีดังกลาวสํานักงบประมาณไดใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ทําหนังสือเชิญบริษัทมาเพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยใหยกเวนดอกเบี้ย  

  ๒. กรณีบริษัทไมยกเวนดอกเบี้ย มหาวิทยาลัยอาจใช เงินเหลือจายชําระเปน 

คาดอกเบี้ยใหแกบริษัทดังกลาว ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการข้ันตอนท่ี ๑ โดยเชิญบริษัทมาเพ่ือเจรจาไกลเกลี่ย

ในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ท่ีประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรหารือสํานักงานอัยการสูงสุด

เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ การขอรับรองสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอรับรองสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของอาจารยเมธาวัฒน  

กาวิลเครือ อาจารยสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดสมัครเปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ประเภทคณาจารยประจํา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แตระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไมเปนไปตามขอ ๘(๓) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย สภาคณาจารยและ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเห็นชอบรับรองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถเปนสถาบันอุดมศึกษา 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรับรองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ- 

   ภูวนารถเปนสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๖ 

 ๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งอาจารยเมธาวัฒน กาวิลเครือ เปนกรรมการประจําคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งอาจารยเมธาวัฒน กาวิลเครือ เปนกรรมการประจํา 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แทนตําแหนงท่ีวาง) ตามเสนอ 

 ๕.๓ การแตงตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนง

ท่ีวาง)  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบด ี

คณะครุศาสตร เปนกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง) 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยปรารถนา โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร  

    เปนกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (แทนตําแหนงท่ีวาง)  

    ตามเสนอ 

 ๕.๔ ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลงจากอาจารย

ภาณุวัฒน รังสรรค เปนอาจารยณฤติยา เพ็งศรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ 

 ๕.๕ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอให ท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  

ใจมโน ผูชวยศาสตราจารย Truong Thi Hang รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน และผูชวยศาสตราจารย

ธนพร หมูคํา เปนผูนําเสนอ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๗ 

  ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน และคณะ ไดเสนอรายละเอียดโครงการพัฒนา

หลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. กลุมเปาหมายใหเพ่ิมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๒. เพ่ิมจุดเดนของหลักสูตร 

  ๓. พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

  ๔. เพ่ิมแหลงศึกษา คนควา และแหลงเรียนรู 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

    ภาษาไทย โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๖ ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะ

ลาวัณย และผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หม่ันการ เปนผูนําเสนอ 

  รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย และคณะ ไดนําเสนอรายละเอียดโครงการ

พัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

  ในการนี้ รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ไดขอถอนรายชื่ออาจารยประจํา

หลักสูตรรายท่ี ๔ รองศาสตราจารยนันทะ บุตรนอย และรายท่ี ๕ อาจารยปณณทัต กัลยา ออก 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกไขประมาณการรายรับ-รายจาย ใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา 

  ๒. ปรับแกจํานวนหนวยกิตในแผน ก แบบ ก ๑ ใหถูกตอง 

  ๓. ตรวจสอบและปรับแกไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับภาษาไทย 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

    สังคมศึกษา โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม  

 ๕.๗ ขออนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์ สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 

๑๑๕ คน ดังนี้ 

 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๘ 

  ระดับปริญญาตรี 

    สาขานิติศาสตร จํานวน ๖  คน 

    สาขาวิทยาศาสตร จํานวน     ๒๙  คน 

    สาขาศิลปศาสตร จํานวน ๓๑  คน 

    สาขาครุศาสตร จํานวน     ๑  คน 

    สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน ๑๓  คน 

    สาขาการบัญชี จํานวน     ๒๑  คน 

  ระดับปริญญาโท 

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๙  คน 

     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๑  คน 

     สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๑  คน 

     สาขาวิชาเคมีประยุกต 

    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จํานวน ๓  คน 

   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติปริญญาบัตรสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  

    ๒๕๖๑ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๑๕ คน ตามเสนอ  

 ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอใหกองทุนหนวยงานตรวจสอบตัวเลขและรูปแบบการรายงานกองทุนให

สอดคลองและเปนรูปแบบเดียวกับกองทุนของมหาวิทยาลัย  

  ๒. ใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอมูลเงินสะสมหรือเงินโครงการในภาพรวมท้ังของ

มหาวิทยาลัยและแตละกองทุน 

  ๓. ใหจัดเตรียมขอมูลรายละเอียดเงินสะสมและเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเพ่ือชี้แจง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๙ 

 ๕.๙ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดี

ดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ  

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๙.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา  

    ๒๕๖๑ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๐ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ ไดขออนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดี

ดานประกันคุณภาพ เปนผูนําเสนอ  

  ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ  

ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คาเปาหมายตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 

๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๐.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหปรับแกตัวเลขในตารางผลการดําเนินงานปการศึกษา ๒๕๖๑ คาเปาหมาย

องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิชาการ ใหแกไข

จาก “กลุมวิทยฯ สุขภาพ รอยละ ๖๐” เปน “กลุมวิทยฯ สุขภาพ รอยละ ๓๐” และคาเปาหมาย  

ปการศึกษา ๒๕๖๒ จาก “กลุมมนุษยฯ รอยละ ๓๐ กลุมวิทยฯ รอยละ ๓๐ กลุมวิทยฯ สุขภาพ รอยละ 

๓๐” เปน “กลุมมนุษยฯ รอยละ ๓๕ กลุมวิทยฯ รอยละ ๔๕ กลุมวิทยฯ สุขภาพ รอยละ ๔๐”  

  ๒. ใหมหาวิทยาลัยศึกษาระเบียบ ขอบังคับ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ และจัดทําเกณฑ

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีมาตรฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 

การอุดมศึกษาท่ีกําหนดไว  

  ๓. ในปการศึกษา ๒๕๖๓ ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) คาเปาหมายตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

    ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยมีการปรับผลลัพธ

เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    ลําปาง โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๒ รายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๒.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายเงิน

ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการเบิกจายเงินกันเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใหมีการดําเนินการ 

    ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๓ การขอปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ

แผนดิน จัดสรรครั้งท่ี ๑ 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณแผนดิน จัดสรรครั้งท่ี ๑ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๑๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

    งบประมาณแผนดิน จัดสรรครั้งท่ี ๑ ตามเสนอ   

 ๕.๑๔ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... 

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย 

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๔.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ 

    สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย  

    ราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 ๕.๑๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... 

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย  การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๑๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาใหปรับแก ไขใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และนําเสนอให

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในหลักการ โดยใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๑๖ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ... 

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุงการศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๑๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การยกเวนคาบํารุง 

    การศึกษา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ... ตามเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 ๑๒ 

 ๕.๑๗ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุน ประเภท

เงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ... 

  นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการยกราง

กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง วาดวย การเบิกจายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๗.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไขขอความในขอ ๕ บรรทัดท่ี ๑ จาก 

“...และท่ีไดรับจาก” เปน “...หรือท่ีไดรับจาก” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การเบิกจายเงิน 

    อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 

  ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ 

ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคาร

โอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 ๖.๒ การดําเนินการตามมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินการตามมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติ

การุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงกําหนดใหนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ตองเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีธรรมาภิบาล และใหสภาสถาบันอุดมศึกษาแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จากบุคคลซ่ึงเปนกลางและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เพ่ือทําหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

วาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะวาขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการจัดทํา

ระเบียบหรือขอบังคับและแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรา ๒๑ ของ

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



๑๓ 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
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