
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ (โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

วันท่ี  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

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

ผูมาประชุม 

๑.   นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยเกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นายประเสรฐิ รัตนไพศาลศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา   ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายชนรรค   พุทธมิลินประทีป ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยเรืองเดช วงศหลา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. รองศาสตราจารยสนม ครุฑเมือง            ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายประเสริฐ ตันสกุล ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒.  นายแสงชัย   เอกพัฒนพาณิชย ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓. ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๔. นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๕. นายสมเกียรติ อัญชนา ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยจักรกฤษณ ฮ่ันยะลา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๙. อาจารยเสาวรีย บุญสา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยเอกรัฐ อินตะวงศา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เมืองมูล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓. ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ) 

๑. รองศาสตราจารยวิลาศ พุมพิมล กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑. นายปรีชา ไชยโย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน   ๒๕๖๓ 



 ๒ 

๓. อาจารยกมลวรรณ ทาวัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวสุปราณี สีตาบุตร ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารยพิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการตางประเทศ  

๓. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน  

๔. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ  

๕. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยวศินวิโรตม เนติศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีดานสารสนเทศวิชาการและพลังงาน  

๗. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ 

๘. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์ ศรีสวการย คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

๙. อาจารยอัคจร แมะบาน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  

ผูนําเสนอระเบียบวาระท่ีเกี่ยวของ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

๒. อาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓. ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต วรรณนวล อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔. อาจารยเกียรติสุดา โสดามรรค อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๕. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๖. รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๗. ผูชวยศาสตราจารย Truong Thi Hang อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 นายสุชาติ เมืองแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑   

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๓ 

 ๑.๒ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาตามท่ีสํานักงบประมาณไดจัดทําขอเสนอใหนํางบประมาณรายจาย

ของหนวยรับงบประมาณ งบประมาณรายจายบูรณาการ งบประมาณรายจายสําหรับทุนหมุนเวียน และ

งบประมาณรายจายเพ่ือการชําระหนี้ภาครัฐ โดยกําหนดเปาหมายใหหนวยรับงบประมาณเสนอวงเงิน 

ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของวงเงินคงเหลือท่ีไมมีขอผูกพัน เพ่ือนําไปจัดทํารางพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจาย พ.ศ. ... ตามหลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ในเบื้องตน มหาวิทยาลัยไดทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยจะโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนเงินจํานวน ๔,๘๐๒,๑๐๐ บาท (สี่ลานแปดแสน-

สองพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประจํา จํานวน ๒,๘๐๒,๑๐๐ บาท (สองลาน-

แปดแสนสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) และงบประมาณรายจายลงทุน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลาน-

บาทถวน) และเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ สํานักงบประมาณไดของบประมาณเพ่ิมเติมอีกประมาณ 

หนึ่งลานบาทเศษ ซ่ึงรวมงบประมาณท้ังหมดไมเกินเจ็ดลานบาท  
มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริตต สายสี รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ โดยสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  

เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม 

มีจํานวน ๑๐ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๑๐ 

มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  

    โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑ รายงานความกาวหนากรณีเงินสมทบกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยพงศธร คําใจหนัก รองอธิการบดีฝายวางแผนและบริการวิชาการ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงความกาวหนากรณีเงิน

สมทบกอสรางอาหารหอพักนักศึกษาครุศาสตร ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการทําหนังสือหารือเพ่ือขอขยายวงเงิน

งบประมาณตอกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยไดทําสัญญาวาจางผูรับจางรายใหม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๔ 

เพ่ือดําเนินการกอสรางอาคารดังกลาวเรียบรอยแลว เปนเงินงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น ๓๔,๕๙๙,๖๐๐ บาท 

(สามสิบสี่ลานหาแสนเกาหม่ืนเกาพันหกรอยบาทถวน) 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ผู ช วยศาสตราจารยป ริตต  ส ายสี  รองอธิการบดี ฝ าย กิจการนั ก ศึกษาและ 

สภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ 

อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ไดสรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมของระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑  

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

 ๔.๒ รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นประชาคมราชภัฏลําปางเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงานผลการสํารวจความคิดเห็น

ประชาคมราชภัฏลําปางเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑  

  ในการนี้ รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยตําแหนง ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ชี้แจงรายละเอียดการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   ผูชวยศาสตราจารยวิยดา เหลมตระกูล ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึงแนวทางการบริหารงานและแนวทางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระหวางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... 

  รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเสนอใหท่ีประชุม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๕ 

พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหแกไข ดังนี้ 

  ๑. ยอหนาท่ี ๑ ตัดขอความ “แมกรรมการจะมิไดอยูสถานท่ีเดียวกัน ท้ังเปนการ

ประหยัดตนทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปรวมประชุมดวย” ออก 

  ๒. ตัดขอความในขอ ๔ เดิมออก และใหใชขอความตอไปนี้แทน “มหาวิทยาลัยอาจใช

ขอบังคับนี้บังคับสําหรับการประชุมอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยไดเชนเดียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

โดยอนุโลม” 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การประชุม 

    สภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ... โดยใหมีการแกไขตามขอเสนอแนะ 

    ของท่ีประชุม 

 ๕.๒ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยเปลี่ยนแปลงจากผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย เปนผูชวยศาสตราจารยกุสุมา ทินกร ณ อยุธยา 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๒.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

    บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 ๕.๓ การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ 

ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ 

ระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงานหลักสูตรหมวดท่ี ๓ ระบบ 

    การจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร  

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๖ 

 ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ได เสนอให ท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหอาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน 

และอาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม อาจารยประจําสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนํา

เสนอ 

  อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน และคณะ ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ปรับแกไขขอความ มคอ.๐๒ หนาท่ี ๓ ขอ ๘ (๘.๗) จาก “ผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ในสถาบันกวดวิชาตางๆ” เปน “ผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย” 

  ๒. ใหปรับแกไขตารางเปรียบเทียบขอแตกตางและเหตุผลในการปรับหลักสูตร ในเลม

เอกสารหลักสูตร ในกรณีท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ใหระบุในชอง เหตุผลในการปรับปรุง ดวย

ขอความ “ไมมีการเปลี่ยนแปลง” 

  ๓. พัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน    

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง  

    พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 ๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต วรรณนวล และ

อาจารยเกียรติสุดา โสดามรรค อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ 

  ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต วรรณนวล และคณะ ไดเสนอรายละเอียดหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๕.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะใหปรับแผนการรับนักศึกษาใหใกลเคียงกับ

สถานการณปจจุบัน 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหมี 

    การปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 



 ๗ 

 ๕.๖ การพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๕ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

  ผู ช วยศาสตราจารยปริ เยศ สิ ทธิ สรวง รองอธิการบดี ฝ ายบริหาร กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกรอบ

อัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๕ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี ๕ (ปงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ตามเสนอ 

 ๕.๗ การพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ 

   รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ  

โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ค.) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

เม่ือวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

จํานวน ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑ 

มติสภามหาวิทยาลัย ๑. เห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหนายอุเทน หินออน ดํารงตําแหนง 

    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๖ สิงหาคม  

    ๒๕๖๒ 

  ๒. เห็นชอบและอนุมัติกําหนดตําแหนงใหนางสาวเจนจิรา แกวมณี ดํารงตําแหนง 

    นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  ๓. ไมอนุมัติกําหนดตําแหนงใหนางจันทรฟอง มงคล ดํารงตําแหนง 

    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ  

 ๕.๘ การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นักศึกษา รหัส ๕๙ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 

  รองศาสตราจารย กิตติ ศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นักศึกษา รหัส ๕๙ 

สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) ในการนี้ ไดขออนุญาตท่ีประชุมใหรองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา ใจมโน รองศาสตราจารยบุญเหลือ ใจมโน และผูชวยศาสตราจารย 

Truong Thi Hang อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนผูนําเสนอ  

  รองศาสตราจารยสมชัย โกศล รองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณะ ได เสนอ

รายละเอียดการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ นักศึกษา รหัส ๕๙ สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)  

ใหท่ีประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑ 

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. นักศึกษาท่ีรับเขาป ๕๙ ท้ังแผน ๑.๑ และ ๒.๑ ไดมีการต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธแลว และมีการกํากับดูแลมาตรฐานวิชาการในการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทุกคนตาม

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 



๘ 

เกณฑมาตรฐาน และไดตั้งกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ป ๒๕๔๘ 

ท่ี สกอ. กําหนด สวนการท่ีแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษา ๒ คน สําหรับนักศึกษารหัส ๕๙ ไปแลวนั้น ไมสงผล

กระทบตอมาตรฐานในการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

 ๒. เห็นควรปรับปรุงการตั้งกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเปนจํานวน ๒-๓ คน เพ่ือ

ความคลองตัวในการบริหารงานวิชาการและในการหาผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหได

วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงถือวาเปนการปรับปรุงเล็กนอย โดยใหครอบคลุมนักศึกษา รหัส ๕๙ และให

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมและใหนําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ซ่ึงกําหนดในวันจันทรท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม

โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 

 ประธานไดแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ 

(โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ซ่ึงกําหนดในวันเสารท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม

โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา)  (วาท่ีรอยตรีณัฐพัชร  วันตัน) 

หัวหนางานสํานักงานสภามหาวิทยาลัย นิติกร  

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูบันทึก/พิมพรายงานการประชุม ผูกล่ันกรองรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยปริตต  สายสี) 

 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๔/๒๕๖๓  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 


	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	ผู้มาประชุม
	ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือติดภารกิจ)

